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Finala ediției a doua a concursului republican

„CUPA EUROPEI" LA BOX

LONDRA (Agerpres). — 
în 1963 se va desfășura pri
ma ediție a „Cupei Euro
pei0 la box. La această 
competiție, care stirnește de 
pe acum un mare interes, 
s-au înscris reprezentativele 
a 8 țări : U.R.S.S., R. P. 
Polonă, Italia, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, Franța și Irlanda. 
Fiecare echipă va prezenta 
boxeri la 10 categorii. Me
ciurile se vor desfășura 
tur-retur.

LA 1 DECEMBRIE iNCEPS 
ÎNTRECEREA PENTRU DE
SEMNAREA CAMPIONULUI

jătoarea primei edi
ții a concursului repu
blican de gimnastică ar
tistică. Mihaela Filip-So- 
lomonov este pretendenta 
la primul Ioc și în acest 
an.

Foto : TH. ROIBU

Gimnastica artistică este 
o ramură sportivă tînără în 
țara noastră. Doar cu doi 
ani în urmă s-a organizat 
primul concurs oficial. A- 
cum, campionatul republi
can se află la a doua edi
ție. Cei care vor asista 
miine, în sala Floreasca, 
la finala concursului repu
blican pe anul acesta, vor 
putea să se convingă sin
guri de frumusețile „artis
tice0. Negreșit, publicul va 
fi darnic în aplauze, răsplă
tind bogata fantezie în al
cătuirea exercițiilor și miș
cările pline de gratie și 
suplețe ale gimnastelor. Iar

din rîndurile tinerelor spec
tatoare multe vor fi tentate 
să se dedice practicării a- 
cestei ramuri sportive.

La finală vor participa 
cele mai bune formații din 
tară, după cum urmează : 
cite o echipă din orașele 
Arad, Cluj, Timișoara, Lu
goj, Sibiu,,Galați, Constan
ta și 3 echipe din Capitală. 
Urăm succes tuturor parti
cipantelor la această fru-cipantelor la această 
moașă competiție !

Două echipe 
ciafiei Spartac 
fafă In fafă... 
de la o rundă 
tată din cadrul întreceri
lor edifiei trecute ale 
Spartachiadei de iarnă a 
tineretului (Citiți materia
lul în pag. a 2-a).

ale aso-
București 

Un aspect 
viu dispu-

■Cea mai tînără asociația sportivă
„Palatul pionierilor"

Biroul federal a stabilit 
ca întrecerea celor mai bunî 
jucători de șah ai țării, ca
lificați în finala 
tulul republican, 
la 1 decembrie, 
rești.

Reamintim că 
celor 20 de
parte 5 maeștri internațio
nali, V. Ciocîltea — cam
pionul țării, Th. Ghițescu. 
FL Gheorghiu, D. Drimer, ' 
dr. O. Troianescu, și 11 
maeștri.

campiona- 
să înceapă 
la Bucu-

din rîndul 
finaliști fac

0 etapă redusă, dar totuși interesantă,
in categoria A ia fotbal

Deși redusă la patru 
jocuri (prin amînarea 
meciurilor Știința Cluj — 
Steaua, Știința Timișoa
ra — Dinamo București 
și Rapid — Crișana), 
etapa de miine a cam
pionatului categoriei A 
se prezintă totuși ca 
foarte interesantă. Fie- 
care meci constituie un 
punct de atracție și se 
anunță extrem de dis
putat, dacă îl analizăm 
în lumina ultimelor re
zultate. în special atra
ge atenția partida Viito
rul — Farul, pe care o 
considerăm drept cea 
mai importantă. Dar iată 
programul :

In București, pe Sta
dionul Republicii : Pro
gresul — Dinamo Bacău 
(ora 12.45) și Viitorul — 
Farul (ora 14.30).

în țară: St. roșu — 
U.T.A. la Brașov 
troiul - C.S.M.S. 
iești.

In programarea
tineret din Capi- 
survenit o modi- 
meciul Progre- 

Dinatno Bacău se

„23 August** (de la ora 
11).

Astăzi, pe terenul Glo
ria (ora 14.30) are loc 
singurul joc de catego
rie B din București : 
Metalul — Dinamo Pi
tești.

Astă-seară iubitorii sporturilor de iarnă se vor 
reîntîlni cu patinatorii și hocheiștii. începînd de 
la ora 19, pe „scena de gheață" a frumosului sta
dion din parcul „23 August" va avea loc festivi
tatea de deschidere a 
sezonului 1962—1963. Cu 
acest prilej cei mai buni 
patinatori și tineri ho- 
cheiști vor prezenta 
interesant program 
care lucrează asiduu 
mai multe săptămîni.

Iată cîteva numere 
din „premiera" de pe

un 
la 
de

patinoarul artificial: de
monstrații de patinaj ar
tistic și viteză ale spor
tivilor din lotul R.P.R., 
meciuri fulger de ho
chei între cei mai ta- 
lentați juniori, curse în 
sac, culesul 
alte jocuri 
defilarea și 
măștilor etc.
ierea programului 
blicul va fi invitat 
participe la un 
val pe gheață.

și Pe
te Plo-

jocuri-
lor de 
tală a 
ficare : 
sul —
dispută miine pe teren 
Progresul (de la ora 9.45), 
iar Viitorul — Farul pe 
terenul IV din parcul
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Portarul echipei oaspe a sărit mal bine declt 
Ghergheli și va boxa balonul (Selecț. dlv. A — 
Haiduk Split 4-1).

merelor și 
distractive, 

premierea...
în înche-

pu- 
să

carna-

Zilele trecute, An cadrul 
unei frumoase festivități 
a fost înființată o nouă 
asociație sportivă-„Palatul 
pionierilor*. La ședința de 
constituire au luat parte 
peste 500 de pionieri și 
pioniere care activează în 
cercurile sportive ale Pa
latului din Cotroceni.

Asociația sportivă „Pa 
latul pionierilor* pleacă la 
drum cu na mai puțin de 
14 secții pe ramură de 
sport. Multe dintre 
beneficiază chiar 
start de o bogată 
riență, fapt care
gă la obținerea, în cel mai 
scurt timp, a unor rezul
tate cât mai frumoase.

Urăm tinerei asociații 
sportive spor la muncă 
și succese din cele mai 
frumoase, pe măsura con-

dițiilor optime pe care le 
are asigurate și a entu
ziasmului tinerilor ei 
membri I

Miine, la Varșovia

R. P. Polonă R. P. Romînă
(tineret*) Ea box

ele 
din... 
expe- 
obli-

Eveniment deosebit In activitatea sportivă a elevilor

Start intr-o noua ediție

Reprezentativa de tineret a țării noastre va părăsi în 
dimineața aceasta Capitala pe calea aerului, îndreptîn- 
du-se spre Varșovia, unde mîine va întîlni selecționata 
de tineret a R. P. Polone. Gazdele, așa cum am mai 
relatat, pun mare preț pe confruntarea cu tinerii boxeri 
romîni pentru că „zecele" polonez, este, în linii mari, 
acela care va fi prezent și la J.O. de la Tokio.

Despre întâlnirea din sala Gwardia, ziarele din capi
tala Poloniei fac diferite pronosticuri, acordîndu-i în 
aceste zile mult spațiu. întrecerea constituie revanșa 
meciului disputat în octombrie anul trecut la București 

și cșîtigat, după cum se știe, 
------------------------------------ de boxerii noștri cu sco

rul de 7:3.
De fapt se vor disputa două 

întîlniri. Prima și cea mai im
portantă va avea loc la Varșo
via. Gazdele vor alinia, după 
cum scrie ziarul de specia-

a campionatelor republicane școlare
* O competiție cu 8 ramuri sportive * In atenfia concurenfllor la 
gimnastică! * Ce trebuie să știe elevii de la „liceele sportive I" 

♦ Programarea întrecerilor

A intrat în tradiție ca 
încă din 
mini de 
din țara 
înceapă 
vederea 
portante 
zervate 1 
natele republicane pen
tru elevii din învăță- 
mîntul de cultură gene
rală, pedagogic și pro
fesional.

i primele săptă- 
școală,

i noastră 
pregătirile 
celei mai 
competiții 

lor

elevii 
să-și 

în 
îm- 
re- 

campio-

IN CADRUL PREGĂTIRILOR PENTRU MECIUL CU SPANIA

Selecționata divizionară A a întrecut

Pregătirile lotului nos
tru reprezentativ în ve
derea meciului de Ia 25 
noiembrie, cu Spania, eu 
continuat joi, prin me
ciul de verificare susți
nut de selecționabili in 
compania puternicei e- 
chipe iugoslave Haiduk 
Split.

Acest joc, P® care fot
baliștii romîni l-au cîș- 
tigat cu 4—1 (2—0), a a- 
vut ca scop verificarea 
unui cît mai mare nu
măr de jucători (așa 
se explică numeroasele 
schimbări din repriza se
cundă) pentru ca Gică 
Popescu și colectivul de

„unspreze-
juca la 25

în

cât mai exact 
cele“ care va 
noiembrie. Totodată, 
legătură cu sarcinile de 
joc, 6-a urmărit realiza
rea unei bune replieri 
pentru obținerea sigu
ranței în apărare și îm
bunătățirea jocului în a- 
tac, compartiment care a 
avut de aplicat, ca „temă 
principală0, combinațiile 
simple, încheiate cu șu
turi la poartă.

Privit din aceste punc
te de vedere, meciul cu 
Haiduk Split și-a dove
dit utilitatea. Pe de o 
parte pentru că a con- 
tribuit Ia simplificarea

restrîns în vederealui
meciului cu Spania, iar 
pe de alta pentru că i-a 
pus pe jucători în situa
ția de a aplica indica
țiile primite, în compa
nia unui adversar de 
certă valoare, așa cum 
s-a dovedit) „unsprezece- 
le“ iugoslav. Păcat că 
jocul a fost influențat de 
starea proastă a terenu
lui (umed, alunecos), care 
a îngreunat atît depla
sarea jucătorilor, cit și 
controlul mingii.

RADU URZICEANU

în dorința de a cu
noaște unele amănunte 
legate de desfășurarea 
actualei ediții a acestei 
mari competiții, ne-am 
adresat tovarășului pro
fesor NICOLAE CRAI
NIC, șeful comisiei pen
tru educație fizică 
învățămîntul de 
gradele din 
liul General al UCFS, 
cu rugămintea de a ne 
răspunde la mai multe 
întrebări.

— V-am 
întîi, să ne 
care sînt 
sportive la 
vor întrece, 
an, școlarii 
— Competiția 

ganizează la cîteva spor
turi individuale ca atle
tismul, gimnastica, na- 
tația și schiul, precum 
și la o serie de jocuri 
sportive — baschetul, 
handbalul, voleiul și fot
balul. Deci, în total 8 
ramuri sportive.

— Ce aduce nou, în 
ce privește formula de 
desfășurare, actuala e- 
diție a „republicane
lor" școlare ?
— în linii mari, re

gulamentul competiției 
n-a suferit modificări 
decît la gimnastică. Ast
fel, la această ramură 
sportivă, în toate eta
pele, campionatul pe e- 
chipe se va desfășura

din 
toate 

Consi-

ruga, mai 
precizați 
ramurile 
care se 
în acest 
noștri 1 

se or-

sificare de categoria a 
Il-a juniori. Elevii care 
vor intra în componen
ța echipelor nu vor pu
tea depăși vîrsta de 16 
ani. Noul regulament 
precizează totodată că 
elevii legitimați la S.S.E. 
și C. S. Școlar ca și la 
alte asociații sportive și 
cluburi sportive din 
fara școlii, nu pot 
facă parte din vreo 
chlpă. în schimb, ei 
drept de participare 
întrecerile
La acestea se pot 
scrie juniori de cat.

a- 
să 
e- 
au 
la 

individuale.
în-

I,

(Continuare in pag. a 4-a)

GHEORGHIONI

Văzut de Neagu Rădulescu
(Continuare in pag. a 3-a)

O Imagine pe care fotoreporterii o vor surprinde deseori, 
în aceste zile : elevii iubitori ai voleiului luind P^e la 
lecții pregătitoare în vederea campionatelor republicane •



La asociația Spartac București

Au început pregătirile 
pentru intrecerile Spartachiadei 

de iarnă a tineretului
Zilele trecute, consiliul 

asociației sportive Spar
tac a ținut o ședință de 
lucru cu organizatorii de 
grupe sportive. Pe or
dinea de zi era un sin
gur punct: pregătiri 
pentru Spartachiada de 
iarnă a tineretului. Dis
cuțiile au fost rodnice. 
Organizatorii grupelor 
sportive (asociația Spar
tac are 48 de grupe spor
tive cu aproape 7.000 
membri UCFS) au in
sistat mai mult asupra 
acelor probe sportive 
care nu au mai figurat 
in edițiile precedente ale 
Spartachiadei de iarnă, 
cum sint crosul, tirul și 
turismul (concursuri de 
orientare turistică). Cei 
prezenți la această șe
dință de lucru au ho- 
tărît să treacă de ur
gență la o serioasă mun
că de pregătire a între
cerilor în cadrul grupe
lor sportive, pentru ca 
data începerii compe
tiției, 1 decembrie, să-i 
găsească gata de start.

Pregătirile sînt în toi 
în majoritatea grupelor 
sportive. Așa de exem
plu la T.L.C.R. 2 s-au 
confecționat afișe de

Sportivii asociației Spartac se vor întrece și anul 
acesta In număr mare la concursurile de triată. An- 
trenameivtele deja au început.

Foto: T. Iloibu

popularizare a competiției, s-a în
tocmit un plan de acțiuni în vederea 
desfășurării concursurilor de șah și 
de tenis de masă. Au început chiar 
și înscrierile pentru întrecerile de 
la aceste două ramuri sportive.

O altă unitate unde competiția 
poate începe și miine, este grupa
sportivă Alimentara ,.23 
Aci. s-a amenajat pentru 
sala clubului cultural de

August", 
întreceri 
pe Șos.

Pantelimon, localul a fost frumos pa
voazat. jocurile de șah au fost com
pletate iar în după-amiaza zilei de
1 decembrie într-un cadru festiv se

desfășura între 1 și 5 decembrie cu 
participarea a 20 de echipe repre
zentative de grupe sportive. La tir 
se vor întrece 16 echipe. La turism 
comisia de turism și alpinism a a- 
sociației sportive Spartac are pre
văzută în planul său de muncă o 
serie de excursii îmbinate cu con
cursuri de orientare turistică. Aceste 
acțiuni turistice se vor desfășura în 
lunile decembrie și ianuarie. Cu oca
zia acestor excursii se vor organiza

Fruntaș în muncă, fruntaș în sport
Muncitorii uzinelor „Semănătoarea" 

din Capitală au trăit, luni dimineață 
clipe de mare bucurie. Tinărul munci
tor de la sectorul II Tratament termic, 
Low Harmudt, membru al echipei re
prezentative de box, se întorsese la 
uzină, printre tovarășii săi de muncă. 
Muncitorii, tineri și virstnici, și-au 
exprimat spontan bucuria și entuzi
asmul pentru frumoasa victorie obți
nută de tinărul Low la Belgrad, in 
fața renumitului Iakovlevici.

Ca și in recentele intilniri din 
Scoția — unde a realizat două vic- 

i torii înainte de limită, și la Belgrad 
Low a luptat cu însuflețirea care îl 
caracterizează, pentru culorile spor
tive ale patriei noastre.

Dar, Low nu este numai un boxer 
de valoare, ci și un muncitor des
toinic. O afirmă maiștrii de atelier, 
antrenorul său, modelierul Gh. Zam
fire seu, precum și muncitorii alături 
de care lucrează tinărul boxer. Edu
cat de organizația U.T.M., H. Low 
participă cu entuziasm la toate ac
țiunile obștești. El a făcut parte din 
prima serie de brigadieri care a par-

■ ticipat la construcția sălii Palatului 
R. P. Romine. Mărturie stă Cartea 
de onoare a C.C. al U.T.M., in ale

cărei pagini figurează, la Ioc de 
cinste, și numele tinărului muncitor 
sportiv de la uzinele „Semănătoa
rea".

— C. —

NOTE CRITICE
Mai multă seriozitate

PE URMELE UNEI SCRISORI
în pregătirea ședințelor plenare

ale C. S. S. Cluj
scrisoare 
din Cim- 
una din 

ale tine-

va da startul competiției. Se pre
conizează ca întrecerea șahiștilor să 
înceapă cu un simultan dat de 
maestrul internațional T. Ghițes- 
cu. Pregătiri asemănătoare se mai 
fac la grupele sportive I.C.S. Bucu
rești, O.C.L. produse industriale, A- 
limentara ,,Tudor Vladimirescu" etc.

La sporturile introduse pentru pri
ma oară în cadrul Spartachiadei de 
iarnă, cros, tir și turism, întrecerile 
vor fj organizate de către consiliul

concursuri de schi și săniuțe.
La celelalte ramuri sportive — 

trîntă, gimnastică, haltere și patinaj 
— se vor organiza întreceri în grupe 
sportive sau la nivelul asociației.

Sportivii asociației Spartac Bucu
rești așteaptă cu nerăbdare ziua de 
1 decembrie, data începerii ediției 
1962—1963 a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, prilej de întreceri spor
tive pasionante.

asociației. La cros, întrecerile se vor

La redacție am primit o 
expediată de tov. Ion Herța 
pina, în care se ocupă de 
cele mai iubite competiții 
rilor și virstnicilor din regiunea Plo
iești : 
TULUI. 
celei de 
tachiadei 
scrisoarea 
Ploiești, 
țire pentru acest 
eram convinși că 
ceri vor constitui, 
mele trei ediții, 
tivă. Dar, la Ploiești, am avut o sur
priză cit se poate 
trecerile s-au des
fășurat in condi- 
țiuni necorespunză
toare, au avut o 
participare foarte 
redusă iar con
cursul de atletism 
aproape că nu s-a 
ținut".

Mergir.d pe urmele scrisorii tov. 
Herța ne gîndeam cum de a fost po
sibil ca actuala Spartachiada a pe
trolistului să nu se situeze, ca edi
țiile anterioare, în fruntea preocupă
rilor activiștilor sportivi de la con
siliul regional UCFS. Nu puteam în
țelege de ce tocmai atletismul, o dis
ciplină căreia in Hotărârea Conferin
ței pe țară a UCFS i se acordă o 
atenție deosebită, să fie absentă de 
la faza pe regiune a acestei impor
tante competiții. Dar iată-ne la se
diul consiliului regional UCFS din

SPARTACHIADA PETROLIS- 
"Faza finală pe regiune a 

a IV-a ediții a Spar- 
petrolistului, iși începe 
tov. Herța, a avut loc la 

Ne-am pregătit cu insufle- 
eveniment deoarece 

șt actualele intre- 
ca și cele din pri- 
o sărbătoare spor-

din 9 disci- 
figurat în 

fost desem- 
La atletism

de neplăcută, ln-

k IV-a ediție
a Spartachiadei petrolistului

T. R.

Ex. 1. — Mers pe loc sau in jurul 
camerei, cu ridicarea înaltă a genun
chilor și cu legănarea amplă a bra
țelor, apoi alergare pe loc cu ridi
carea genunchilor.

Ex. 2. - Stind: rotarea amplă și 
simultană a brațelor prin înainte, 
bus, înapoi, jos. Se execută de 2 
or; cite 10 rotari.

Ex. 3. — Stind cu mîinile pe șold: 
ridicarea piciorului sting înainte și 
in sus. ducerea lui lateral. înapoi și 
jos. Același exercițiu, cu rotarea pi-

ciorului drept. Se pot executa astfel 
4—6 ratări, cu fiecare picior.

Ex. 4. — Stind depărtat cu mîna 
stingă pe șold și brațul drept în
tins înainte cu pumnul strîns : rota
rea brațului drept prin jos, înapoi, 
sus, apoi îndoirea trunchiului îna
inte. atingind solul cu pumnul și re
venire. Același exercițiu, cu rotarea 
brațului sting. Se execută 4-6 rotari 
cu fiecare braț în parte.

Ex. 5. — Stind depărtat, cu spatele 
la perete, la un pas distanță: răsu
cirea trunchiului spre stingă cu spri
jinirea palmelor pe perete, revenire, 
răsucire spre dreapta, sprijinirea pal
melor, revenire. Se execută 3—6 ră
suciri in fiecare parte.

Ex. 6. - Șezi nd pe covor eu pi
cioarele întinse și cu spatele drept: 
îndoirea trunchiului în față peste pi
cioare, apoi răsturnare pe spate cu 
ducerea picioarelor peste cap. Se re
petă astfel de 4—6 ori.

Ex. 7. — Stind cu piciorul sting 
în față, dreptul sprijinit pe vîrf îna
poi, mîinile pe șold : sărituri ca min
gea pe loc cu schimbarea picioare
lor. Se execută 2—3 serii a cite 8 
sărituri sucesive.

Ploiești, față-n față cu foile de con
curs. Cercetîndu-le am constatat că 
într-adevăr la atletism puteai nu
măra pe degete concurenții. Dar mai 
bine să dăm cuvintul cifrelor, care 
oglindesc fidel preocuparea pentru
finala pe regiune. La 8 
pline sportive care au 
programul competiției au 
nați campionii regionali,
însă am notat numai cîteva nume 
de fete și băieți, pentru că la zece 
probe, nici nu s-au ținut întreceri. 
Motivul ? Lipsă de participanți. Ra
ionul Cîmpina, de exemplu, a in- 

_ scris în concurs 
doar trei sportivi, 
din 
iești

i r
Ploiești nu a par- 

~ ticipat cu echipa 
completă. Doar raionul Tîrgoviște a 
concurat cu toată formația de atle
tism. Să 
lai te 
Dimpotrivă, 
am aflat 
liminare 
tatea un 
Cît de mult așteptau aceștia să 
tilnească 
dion din 
Cîmpina, 
Dar au 
te gîndești că orașul Ploiești, precum 
și raioanele Cîmpina și Ploiești tre
buiau să prezinte fiecare cîte 20 de 
atlete șl atleți care-și cuceriseră drep
tul să participe la finala pe regiune, 
nu poți înțelege nepăsarea cu care 
privesc activiștii sportivi din consi
liile UCFS din localitățile respective 
acest sport de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea fizică multilaterală a 
tineretului.

raionul Plo- 
nu a existat 
un concurent 
chiar orașul

nu credeți că 
localități 

La 
că la 

și-au
mare

în 
nu există 
Urlați, de 

întrecerile 
disputat 
număr de

cele- 
atleți. 
pildă, 

pre- 
întîie- 
tineri. 
se în-

pe pista frumosului sta- 
Ploiești cu învingătorii din 
Pucioasa, Tîrgoviște 

fost lăsați
etc.

acasă. Și cînd

în ziua de 15 noiembrie trebuia să 
aibă loc un eveniment însemnat pen
tru activitatea sportivă a elevfjjjT^ 
clujeni. în acea zi era convocată șe- Wț 
dința plenară a Clubului sportiv 
școlar. Repetăm : trebuia să aibă loc, 
dar... la acea dată, o bună parte din 
membri și-au făcut de treabă prin 
alte locuri. Neîntrunindu-se numărul 
statutar, plenara a fost amînată. 
Deci, nu s-a mai putut discuta acti
vitatea, n-au putut fi analizate și 
problemele ce trebuie rezolvate în 
viitorul apropiat. Bănuiți, poate, că 
membrii clubului au fost convocați 
prea des ? Nu ! O asemenea plenară 
n-a mai fost organizată de la alege
rile care au avut loc în toamna a- 
nului 1961. Cauza-i alta și anume de
zinteresul pe care-1 arată unii mem
bri ai consiliului clubului, ca de e- 
xemplu tovarășii Clobanu Augusta și

’ Oanță Iosif, care lipsesc cu regula- 
' ritate de la ședințe. Chiar unii mem- 
1 bri ai biroului, Kis Ludovic, Spătaru 
Simlon și Albu Ecaterina, nu parti- 

! cipă cu regularitate la ședințele de 
birou. De ce acest dezinteres ? Oare z 
cinstea de a fi aleși intr-un organ 
de conducere a mișcării sportive poa- ** 
te fi privită cu o asemenea ușurință ? 
Ce părere au tovarășii Aurel Bul- 
zan, președintele clubului, și Iuliu 
Moraru, secretarul-clubului, de felul 
cum au organizat această plenară ? 
Dar Consiliul regional al UCFS ?

Ne exprimăm părerea că asemenea 
practici în activitatea consiliilor tre
buie eliminate cît mai curînd, pen
tru a contribui cu adevărat la îm
bunătățirea mișcării sportive în rân
durile elevilor.

6-
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In desfășurarea etapei finale pe 
regiune a Spartachiadei petrolistului 
din acest an au mai fost și alte 
deficiențe. O serie de arbitri au ab
sentat, iar unii membri ai comisii
lor regionale de specialitate nu și-au 
adus aportul necesar. De asemenea, 
o serie de activiști sportivi din ra
ioanele amintite mai sus au privit 
cu o condamnabilă superficialitate 
această competiție. Numai astfel se 
explică faptul că o parte din echipe 
au sosit cu o întîrziere nejustificată 
în ziua concursului, ceea ce a pro
dus perturbări în desfășurarea pro
gramului. Din această cauză nu a 
mai fost timp pentru festivitatea de 
închidere a competiției, concurenții 
primind diplomele necompletate.

Este clar că în raioanele Ploiești. 
Cîmpina și orașul Ploiești pregătirile 
în vederea participării la etapa fi
nală pe regiune a celei de a IV-a 
ediții a Spartachiadei petrolistului 
s-au făcut în pripă, fără spirit de 
răspundere. Dar era de așteptat ca 
în primul rînd consiliul regional | 
UCFS să-și pună în centrul atenției I 
această competiție de mase.

Să sperăm insă că pentru viitor ! 
se vor trage învățămintele cuvenite. '

0 reușită „Duminică sportivă”

De un deosebit succes s-au bucurat 
întrecerile „duminicii sportive", orga
nizate de curînd în comuna Răcăciuni 
de către asociația sportivă Avîntul 
de pe lîngă gospodăria agricolă colec
tivă. La frumoasele concursuri de 
atletism, călărie, ciclism, volei, fot
bal și jocuri distractive (fuga în sac, 
fotbal pe biciclete, mersul pe butoaie 
etc) au participat peste 250 de tineri 
și tinere din asociațiile sportive Avjp- 
tul și Progresul din Răcăciuni și Re- 4 
colta G.A.C. Parava.

Numeroși au fost concurenții care 
s-au evidențiat în diferitele probe ale 
competiției atletice. Astfel, în aler
garea de 100 m cel mai bun s-a do
vedit C. Buduroiu (Progresul), la 400 
m I. Iscu (Progresul), la sprint fete 
Zenobia Străuanu, la 400 m fete Euge
nia Suditu (ambele de la Progresul), 
la săritura în lungime I. Jamba (A- 
vîntul) etc. Cel mai abil călăreț a fost 
Petre Cristea de la Avîntul iar cel 
mai îute ciclist Dumitru Bîrlan de 
la aceeași asociație. întrecerile de vo
lei băieți au revenit jucătorilor de la 
Progresul, care la capătul unui meci 
viu disputat au învins pe Avîntul cu 
2—0. In fine, „derbiul" de fotbal urmă
rit cu deosebit interes a revenit echi
pei Avîntul G.A.C. Răcăciuni, care a 
întrecut cu 3—2 formația Recolta 
G.A.C. Parava. In afară de concursu
rile propriu-zise, subliniem spectacu
lozitatea demonstrației făcute de an
samblul de gimnastică compus din 60 
tineri și tinere. Aproape 400 de spec
tatori au aplaudat momentele reușite 
ale acestei „duminici sportive".

IR. ANDRONACHE B. FERFELIUC-coresp.



Propaganda sportivă prin film
— Pe marginea consfătuirii de la Budapesta 

in problema filmelor sportive din țările socialiste — (Urmare din pag. 1)

Start intr-o nouă ediție
a campionatelor republicane școlare

La Budapesta a avut loc — nu de 
mult — prima Consfătuire In pro
blema filmelor sportive din țările 
socialiste. Cu acest prilej, cum era 
și firesc, au fost prezentate o serie 
de filme sportive tehnico-metodice, 
documentare, de instruire și de re
portaj, pe marginea cărora s-au fă
cut discuții interesante, bogate în 
învățăminte pentru cei de față.

Consfătuirea a avut ca scop îmbu
nătățirea propagandei sportive prin 
film și ea a constituit un prețios 
schimb de experiență în acest dome
niu. Delegații țărilor socialiste pre- 
zenți la Consfătuire și-au exprimat 
dorința de a menține o legătură cit 
mai strinsă, de a face un schimb de 
păreri și în viitor, în așa fel incit 
propaganda sportivă prin film, atît de 
atrăgătoare și de eficace, să-și îmbu
nătățească necontenit tematica, să 
cuprindă probleme din ce în ce mai 
variate, pentru a aduce o contri
buție cit mai mare la popularizarea 
frumuseților sportului, pentru atra
gerea maselor pe terenurile de sport.

Din cele 48 de filme prezentate în 
cadrul Consfătuirii — filme realizate 
in studiourile cinematografice din 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. D. Germană, R. P. Un- 

-*■ gară și R. P. Romînă — 22 au avut 
ca tematică tehnica diferitelor ra
muri sportive. Multe secvențe din 
ac^te filme au fost „luate" cu în- 

Jiitorul și în funcție de caracte
rul lor ele se adresau fie sportivilor 
fruntași și antrenorilor lor, indicîn- 
du-le cele mai noi și mai eficiente 
metode de pregătire, fie tinerilor în
cepători, care erau astfel ajutați să 
cunoască „tainele" sportului. Din a- 
ceastă categorie de filme au atras 
în mod deosebit atenția cele refe
ritoare la lupte clasice, sărituri în 
apă de la trambulină, patinaj artis-
tic (U.R.S.S.), canoe și polo pe apă 
(R. P. Ungară), abecedarul schiului 
(R. S. Cehoslovacă) etc.

Mult apreciate au fost filmele in
struct! v-educative și de reportaj, cu 
o tematică variată și sugestiv pre
zentată prin fantezia scenariștilor și 
a regizorilor, prin conținutul și for- 

|-ma comentariilor. Filme ca „Slalom 
jiautic", „Turneul de fotbal U.E.F.A.", 
„Ce să faci în timpul liber „Din 
Piatra Craiului în Făgăraș", „Mama 
și copilul", „30.000 de spectatori în 
goană după o minge" constituie rea
lizări valoroase, care nu pot decît 
să stimuleze pe cineaștii din țările 
socialiste să se ia la întrecere, să 
ofere maselor, cît de curînd, filme 
și mai bune. Firește, a fost o mare 
bucurie pentru noi că în programul 
unei gale organizate cu cele mai bune 
filme proiectate la concurs, au fost 
prezente cele trei producții ale cine-

Se extinde gimnastica 
în producție

In întreprinderile regiunii Crișanâ, 
gimnastica în producție ee dezvoltă 
tot mai mult.

Dintre unitățile în care se execută 
cu regularitate această formă simplă, 
recreativă de educație fizică, menită 
să contribuie la întărirea capacității 
de muncă a celor ce o practică, amin
tim cooperativele „Deservirea" Saiânia 
și „Muncitorul" Beiuș.

In cadrul cooperativei „Deservirea", 
gimnastica în producție a fost intro
dusă în vara acestui an și se practică 
la sediul cooperativei și la secția de 
tricotaj. La sediul cooperativei sînt 
angrenați în practicarea gimnasticii în 
producție cooperatori de la secția de 
încălțăminte și personalul administra
tiv. Aci, sub îndrumarea instructorilor 
Stefan Balogh și Francisc Arany, 
peste 100 de cooperatori execută exer
cițiile stabilite de comisia raională de. 
introducerea gimnasticii în producție. 
Tinerii Iuliu Kovacs și Iuliu Molnar 
conduc exercițiile la secția de trico
taj. La ele participă peste 80 de 
membri cooperatori.

Din inițiativa consiliului asociației 
sportive Voința Beiuș. la cîteva secții 
aparținând cooperativei „Muncitorul" 
Beiuș, peste 70 de membri cooperatori 
execută zilnic gimnastica în produc* , 
ție, sub conducerea instructorilor Va- 
sile Corpi și Vasile Fazekas.

ILIE GHIȘA-coresp. 

matografiei noastre, despre care am 
amintit mai sus : „80.000 de specta
tori in goană după o minge", „Din 
Piatra Craiului în Făgăraș" și „Tur
neul U.E.F.A.". Satisfacția avea să 
fie cu atît mai mare cu cit filmul în 
culori „Turneul U.E.F.A." a fost pre
miat cu o frumoasă cupă de cristal, 
figurînd pe locul III în „clasamen
tul" filmelor instructive și de repor
taj. Filmul „Turneul U.E.F.A.", pe 
care desigur că l-ați admirat și dv. 
atunci cînd a rulat pe ecranele noas
tre, a fost apreciat, in special, pen
tru felul cum a ilustrat lupta dirză, 
emoționantă, pe care au purtat-o ju
niorii noștri pînă la victoria finală, 
pentru scenele care au redat bucuria 
succesului, entuziasmul de pe teren 
și din tribune. Nu mai puțin apre
ciate au fost și aspectele din acest 
film, care se refereau la viața nouă 
din patria noastră, aspecte convin
gătoare, realizate la un înalt nivel 
artistic.

Cu prilejul discuțiilor care au avut 
loc, s-a propus organizarea anuală 
de festivaluri ale filmelor sportive, 
festivaluri care ar urma să se des
fășoare în cadrul consfătuirilor. De
legații țărilor socialiste ar putea cu
noaște astfel cele mai bune filme rea
lizate în țările respective, în perioada 
dintre o consfătuire și alta.

în ce privește viitoarea consfătui
re, ea urmează să aibă loc în noiem- 
brle-decembrie 1963, la Varșovia. Sîn- 
tem siguri că studiourile noastre ci
nematografice se vor prezenta cu un 
număr sporit de filme, punînd ac
centul pe filmele tehnico-metodice pe 
ramuri sportive, cărora pînă acum 
nu li s-a acordat importanța cuve
nită. în așteptarea acestora să nu 
se uite că un an trece destul de 
repede...

NINA PREDESCU

ATITUDINI lată de ce se află Dinamo Bacău 
în „zona periculoasă"!

în fotbalul nostru, unsprezecele 
din Bacău n-a făcut niciodată figu
ră de... tenor prim ; nccuprinzînd nici 
nume sonore, negăsind la transmuta
rea sa în această localitate cît de 
cit o tradiție (atît de necesară in 
acest sport al balonului rotund), echi
pa dinamovistă s-a menținut totuși 
ia un nivel acceptabil, eîștigînd re
pede simpatia băeăoanilor, care n-au 
intîrzîat s-o adopte și s-o îndrăgeas
că ca pe un copil al lor. Mai ales 
că, cu timpul, pe „trunchiul" mai 
vechi, echipa primise altoi nou, de 
proveniență locală, prin integrarea 
tinerilor Sorin Avram și Jamaiski, 
adevărate talente.

Antrenori pricepuți, împreună cu 
conducerea clubului. înțelegătoare și 
destul de energică, reușiseră să în
chege o formație redutabilă, cu un 
oarecare stil propriu de joc. „Acasă" 
băcăoanii luptau de Ia egal cu cele 
mai bune formații, iar în deplasare 
acumulau puncte pe cit de nesperate 
pe atît de prețioase. Nu mai de
parte de anul trecut, Dinamo Bacău 
realizase 19 puncte pe terenurile din 
Brașov, Lupcni, Pitești, Tirgoviște, 
București, ceea ce — trebuie să re
cunoaștem — constituie o „erforman- 
ță care nu-i Ia îndemîna oricui. Cu 
alte cuvinte, antrenorul Șepci pre
luase conducerea tehnică a forma
ției sub cele mai bune auspicii, ba 
mai mult, la sfîrșitul campionatului, 
Dinamo Bacău se clasa pe un loc (7) 
superior cu o treaptă celui realizat 
în ediția precedentă. Nu era vorba 
de un salt calitativ, ci mai degrabă 
de o oarecare acumulare care să per
mită mai tirziu și un progres mai 
sensibil.

Cu aceste speranțe au debutat for
mația băcăoană și... inflăeărații ei 
suporteri în întrecerea ediției 1962— 
63. Dar, după primele jocuri — de
cepție, după următoarele — semnal 
de alarmă. Și. explicațiile nu s-au 
lăsat de loc așteptate: „N-avem, e- 
chipă, nu putem acoperi lipsa lui 
Iosif Lazăr și Publik". Sînt explicații 
care cuprind un sîmbure de adevăr 
(chiar noi subliniam în cronica noas
tră de luni aportul adus de Iosif 
Lazăr în meciul cu Petrolul Ploiești), 
DAR CARE NU POT SCUZA, SIN
GURE, slaba comportare a echipei, 
ajunsă acum în „zona periculoasă" a 
clasamentului. Să nu uităm că și alte 
echipe au regretat absența unor ti
tulari din formația lor și cu toate 
acestea ele s-au străduit și au reu

seniori — cat. a Il-a și I și maeștri. 
La fete — junioare I, senioare I și 
maestre.

— Ce ne puteți spune despre 
concursurile școlilor medii cu 
program special de educație fi
zică ?

— în acest an, concursurile școli
lor de acest grad vor avea loc nu
mai la atletism, gimnastică, baschet 
și handbal. Iată și școlile care vor 
organiza etapele finale : atletism — 
școala medie nr. 2 Brașov (la Poiana 
Brașov); gimnastică — școala medie 
nr. 4 Galați; baschet — școala me
die nr. 2 Iași; handbal — școala me
die nr. 4 Timișoara.

Și în cazul acestor școli, regula
mentul la gimnastică a fost modifi
cat. Astfel, concursul se va desfășura 
sub formă de întreceri individuale la 
cat. juniori I, seniori II (numai bă
ieți), seniori I și maeștri. La finale 
se vor califica primii doi clasați la 
fiecare categorie, cu excepția cate
goriilor seniori I și maeștri, unde 
vor avea drept de participare toți 
cei care au realizat la etapa pe școa
lă, cel puțin 75 la sută din procen
tajul necesar confirmării categoriei 
de clasificare.

O mențiune : elevii acestor școli 
pot participa și la campionatele re
publicane școlare, astfel : la atle
tism — pe bază de invitații direct la 
finale, în urma rezultatelor obținute 
în concursul republican propriu sau 
în alte concursuri oficiale ; la gim
nastică — în campionatul pe echipe, 
categoria juniori II și individual; la 

I volei — începînd cu etapa pe școa
lă; la baschet și handbal — direct 
în finale (echipa cîștigătoare a con
cursurilor republicane proprii).

șit să nu le simtă lipsa prea mult. 
Așa, de pildă, Rapid ajunsese la un 
moment dat in fruntea clasamentului 
fără aportul a patru titulari (Dun- 
gu, Greavu, Maeri, Ozon), Dinamo se 
află în plutonul fruntaș, deși i-a 
lipsit un stoper atît de valoros 
(Nunvveiller III), o aripă (Pîrcălab) 
și, cît timp a fost accidentat Ene II, 
încă un înaintaș de bază.

Iată dar, că in altă parte trebuie 
căutate principalele cauze care au 
generat slăbiciunile formației Dina
mo Bacău. O scrisoare sosită la re
dacția noastră, săptămina trecută, 
deschide o fereastră spre adevăr, fă- 
cînd lumină. Ce spune scrisoarea ? 
Că semnatarul ei, aflat cu treburi 

Trebuie să recunoaștem că de obicei avem mai bună condiție fizică pentru 
„Săbărol" decit pentru jocul ăsta

prin orașul Bachu, a fost trezit din 
somn în toiul nopții de vociferările 
unor cheflii care-și găsiseră de 
„sfat" sub geamul camerei sale. Cine 
erau acești cheflii T- Nimeni alții — 
se spune în scrisoare — decit unii 
dintre fotbaliști de ia Dinamo Ba
cău, „veseli" din cale afară în ur
ma succesului repurtat cu două du
minici în urmă în dauna formației 
Minerul Lupeni.

Cercetările noastre la fata locului 
au avut darul să constate că cele 
relatate în scrisoare s-au petrecut în
tocmai... cu singura diferență — sus
țin băcăoanii — că sportivii cu pri
cina n-au fost fotbaliștii localnici, ci 
cei de Ia Minerul Lupeni (cîțiva de 
la „tineret"). Din cauza întunericului 
(chipurile) ei nu au putut fi identi

— Ce... date ar trebui 
să-și noteze elevii pe 
agendele lor... spor
tive ?

— Vă referiți, desigur* 
la datele calendaristice. 
Iată-le. La atletism — 
etapa I (pe școală) pînă 
la 21.IV.1963; etapa a Il-a 
(pe raion-localitate): 27— 
28.IV; etapa a IlI-a (pe 
regiune): 4—5.V; etapa a
IV- a (finală): 29—30. VI. 
La gimnastică — etapa I 
pină la 27.1; etapa a
11- a: 2—3.II; etapa a 
III-a: 24—25.III; etapa 
a IV-a: 29—30.VI. La schi 
— etapa I pînă la 6.1; 
etapa a Il-a — pînă la 
27.1; etapa a IlI-a în 2— 
3.II; etapa a IV-a: 16— 
17.11. La baschet — eta
pa I pînă la 11.XI.1962; 
etapa a Il-a pînă la 
25.XI; etapa a III-a; 21— 
23.XII; etapa a IV-a (zo
nă): 18—20.1.1963; etapa a
V- a (finală): 1—4.IV.1963. 
La handbal — etapa I 
pină la 25.XI; etapa 
a Il-a pînă la 7. «St.;
III-a: 2-4.1V; etapa a IV-a: 3—5.V; 
etapa a V-a 4—7.VII. La volei — e- 
tapa I pînă la 25.XI; etapa a Il-a 
pînă la 30.XII; etapa a III-a: 22— 
24.11; etapa a IV-a: 28—31.III; etapa 
a V-a: 4—7.VII. La natație, regula
mentul prevede doar două etape: 
prima pe localitate — la 4.VIII, a 
doua, finală, între 16—18.VIII. în 
sfîrșit, la fotbal, etapa I — pînă la 
25.XI, etapa a Il-a — pînă la 24.III 
și etapa a III-a (ultima) — între
12— 14.IV.

etapa a

Iată și datele finale ale concursu- menea, merită laude pentru modul 
rilor republicane rezervate școlilor cum s-a preocupat — pînă acum — 
cu program special de educație fi- de organizarea acestei prime etape a 
zică. Atletism : 6—8.VI; gimnastică: competiției.

ficați (atunci de unde se știe că erau 
fotbaliștii de la Minerul Lupeni ?...). 
Abia cu chiu cu vai s-a admis 
„varianta" că printre cheflii se aflau 
și doi dinamoviști, Gros și Ghiță, 
care trecind spre casă, întîmplător, 
(pe la 2 noaptea) s-au intilnit în 
dreptul hotelului cu cei din Lupeni. 
O săptămina mai tirziu, mai precis 
în seara meciului cu Petrolul Plo
iești, o mină de fotbaliști de la Di
namo Bacău au găsit de cuviință să 
intîrzie în fața unui... păhărel, ascul- 
tînd muzică Ia restaurantul „Bis
trița". Ce vreți, după atita efort, 
puțină băutură nu strică... In seara 
următoare, vizita unor fotbaliști di- 
namovisti. la același restaurant, s-a 

repetat. Petrecîndu-se sub ochii noș
tri, n-am mai îniimpinat nici o o- 
biecție ; doar o palidă încercare de 
scuză: „Nu era tîrziu, abia ora 23, 
și venisem doar să ne cumpărăm 
ceva țigări". Din cite nc-am putut 
da seama, în timpul scurtei noastre 
șederi, clienții permanenți ai loca
lurilor băcâoane sînt unii și ace
iași jucători : Ghiță, Gros, Gram. 
Nu sînt chiar toți trei băutori „de 
același nivel", dar vrînd nevrînd ei 
intîrzie prin restaurante. Să nu tre
cem însă în grabă peste numele lor': 
Ghiță, Gros, Gram — portarul, sto
perul și centrul înaintaș, cum s-ar 
spune „coloana vertebrală" a echipei. 
Mai merită să te miri, tovarășe su
porter, care bei cu ei, cot la cot, de 
ce I. Lazăr este de neînlocuit, de ce

sugestivă „ieșire" de la inele... Moment dintr-una 
campionatelor republicane școlare.

Foto: I. Mihăică

O
din edițiile

3—4.IV; baschet: 24—27.III; handbal: 
7—9.VI.

— Ce alte observații ar mai 
fi de făcut pe marginea „repu
blicanelor" școlare ?

— Una singură : ca școlile să a- 
corde importanța cuvenită primei e- 
tape. etapa de mase a competiției, 
în acest sens ar fi de dorit ca unele 
inițiative frumoase pe care le-au a- 
vut școlile din regiunile Ploiești, 
Cluj, Brașov și Banat în ce privește 
organizarea concursurilor să fie ge
neralizate. Orașul București, de ase- 

nu-i „merge" jocul lui Gram sau de 
ce Ghiță nu progresează pe măsura 
posibilităților de care dispune ?...

„Aceiași și aceiași jucători ne dau 
de furcă mereu", se piîngea tov. 
Cristache, secretarul clubului Dinamo 
Bacău. „Toate metodele pe care le-am 
încercat au dat greș, lovindu-se de 
îndărătnicia lor. De toți ceilalți sîn- 
tem foarte mulțumiți. Ciripoi, Cincu, 
Giosanu, Vătafu, Stoica, sînt stu- 
denți, restul iși completează studiile 
medii. Cu toții se comportă la înăl
țime atît în viața de club cît și în 
cea de familie. Ne simțim pur și 
simplu jenați să le atragem atenția 
și lor (cînd se află cu toții în ca
bină) că la ora 22 trebuie să se afle 
în pat. Ei și-au impus de la început 
un regim normal de viață, care acum 
a devenit act reflex".

„Ți-e mai mare dragul să lucrezi 
cu ei", a intervenit în discuție și 
antrenorul Șepci. „Numai că, cei 
cîțiva care merg alături de drumul 
cel bun influențează negativ pregă
tirea întregii echipe și bineînțeles și 
rezultatul. Aceștia nu-și dau seamă, 
nu vor să înțeleagă cu nici un chip 
că, într-o singură zi, petrecută după 
alte norme decît cele sportive, se 
poate nărui tot ceea ce ai clădit 
pînă atunci".

Așadar, să revenim puțin: mai 
întii a fost scrisoarea, apoi destăi
nuirile tov. secretar al clubului, com
pletate și de cele ale tovarășilor an
trenori Șepci, Rus și Ghica. Cum spu
neam, sesizarea primită la redacție 
a avut darul să deschidă o fereastră 
spre adevăr, după care la sfîrșitul 
vizitei noastre avem pretenția să 
afirmăm că lucrurile sînt ceva mai 
clare. In cele 12 etape, consumate 
pînă în prezent, Dinamo Bacău n-a 
acționat pe teren ca un tot omogen, 
din toate punctele de vedere, n-a 
reprezentat cu cinste culorile clubului. 
Și aceasta nu pentru că formației 1-a 
lipsit Iosif Lazăr și Publik. Ci pen
tru că Ghiță, Gros și Gram au ținut 
să lipsească echipa de... coloana ci 
vertebrală. Revenirea lor la senti
mente mai bune nu este posibilă fără 
un puternic curent de opinie pe care 
trebuie să-1 creeze restul echipei ca 
și iubitorii fotbalului din orașul Ba
cău. Și aceasta cît mai repede cu 
putință. Pentru a se evita alunecarea 
vertiginoasă pe tobogan.

G. NICOLAESCU
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Echipa masculină 
pleacă mîine 

Al 3-lea meci R.P.R.-U.R.S.S.
Reprezentativa masculină de hand

bal în 7 a țării noastre debutează pes
te cîteva zile în actualul sezon interna
ționali. Mîine dimineață, echipa R. P. 
Romîtie va părăsi Capitala îndrept în- 
du-se spre Moscova, prima etapă din 
cadrul unui important turneu pe care 
îl va întreprinde în U.R.S.S. $i Fin
landa.

In capitala Uniunii Sovietice, hand
balist ii romîni se vor întîlni în zilele 
de 19, 20 și 21 noiembrie cu reprezen
tativele de seniori și tineret ale U.R-S.S. 
și selecționata R.S.FS.R. Spectatorii 
moscoviți, ca de altfel și iubitorii hand
balului din țara noastră, așteaptă ca 
deosebită nerăbdare, în special, con
fruntarea dintre primele reprezentative 
«le celor două țări.

Pînă în prezent, echipele R.P. Ro
mine și U.RS.S. s-au înutnit de două 
•ri, în preliminariile ultimului eampio- 
Bat mondial; la Moscova, handhali«tii 
•ovietici au cîștigat eu 12—9, iar la 
București, victoria ne-a revenit cu seo-

a țării noastre 
la Moscova 

este așteptat cu mare Interes 
rul de 18—13. Un amănunt însă meri
tă să fie reținut: singura echipă care 
a reușit să învingă reprezentativa țării 
noastre în cadrul întrecerilor ultimu
lui campionat mondial a fost echipa 
Uniunii Sovietice.

După rum am mai anunțat, în conti
nuarea turneului, jucătorii romîni se 
vor opri la Tbilisi în zilele de 23 și 
24 noiembrie, pentru ca să-și încheie 
vizita în U.R.S.S., la Leningrad, unde 
vor evolua la 26 și 27 noiembrie. Apoi, 
reprezentativa R-P. Romîne va susține 
un joc la Helsinki (30 noiembrie) în 
compania naționalei finlandeze.

Antrenorii Oprea Plase și Eugen 
Trofin, care s-au ocupat de pregătirea 
handbalistilor noștri fruntași, ne-au a- 
ounțat că a fost păstrată echipa care 
a cucerit titlul mondial, cu o singuri 
excepție: Schmidt în locul lui Bulgara. 
Așadar, vor face deplasarea : Redl,
Bogolea, Ivănescu, Covaci, Hnat, No
ur, Nodea, Oțetea, Telman. Costache 
II, Costache I, Coman, Bâdulescu și 
Schmidt

AZI, PRIMELE JOCURI 
ÎN „CUPA DE IARNĂ"

După o scurtă vacanță, cele mai 
bune echipe masculine și feminine 
de handbal în 7 din Capitală își vor 
da întîlnire astăzi după-amiază In 
sala Floreasca. Și, de acum înainte, 
pe perioada sezonului de iarnă, a- 
matorii acestui sport vor putea ur
mări cu interes — de la o săptămînă 
la alta — pasionantele meciuri din 
cadrul tradiționalei competiții .Cupa 
de iarnă".

Floretistele și sabrerii inaugurează finalele campionatelor republicane
Aflată în acest an la cea de a treia 

ediție, „Cupa de iarnă" va asigura, 
ca și pină acum, echipelor noastre 
fruntașe o activitate continuă. Vor fi 
prezente toate formațiile fruntașe : 
Dinamo. Ste3ua, Rapid, Știința (mas
culin), Progresul, Rapid, Știința, Uni
rea, Vestitorul (feminin), care acti
vează in prima categorie. Lor li se 
vor adăuga încă 2 echipe masculine, 
C. S. Școlar și Titanii și una femi
nină, Confecția, din campionatul de 
calificare al orașului București. în 
ultimul moment, de la federația de 
specialitate am primit știrea că la 
turneul masculin vor lua parte și 
Dinamo Bacău și Rafinăria Teleajen. 
Astfel, cele 14 echipe vor juca în 
sistem turneu cu jocuri tur-retur, ur- 
mind ca primele două clasate, atît 
la băieți cit și la fete, să se califice 
in turneul final.

Cu acest prilej vâ reamintim că 
edițiile precedente au fost cîștigate 
de Steaua (atunci C.C.A.) în 1961 și 
Dinamo București în 1962, iar la 
fete, de Rapid București (de două 
ori).

în prima etapă, care se desfășoară 
astăzi în sala Floreasca, de la ora 
15, sînt programate următoarele par
tide : Rapid — Confecția (f), Unirea 
—Vestitorul (f), C. S. Școlar — Ti
tanii (m), Știința — Progresul (f), 
Dinamo — Știința (m) și Rapid — 
Steaua (m).

O fază spectaculoasă dînzr-un med Știiuța—Rap:a desfășură* b» ediția 
trecută • .Capei de iarnă*.

Două partide de atracție
campionatului pe

in semifinalele
echipe

Campionatul republican pe echipe, 
competiție la care au participat 20 
de formații din aproape întreaga ța
ră, se apropie de actul fioaL Dup* 
Întrecerile din serii și după meciul 
preliminar dintre echipele CS.O. Ga
lați și Progresul București, la sfir- 
șitul săptăminii viitoare urmează să 
se dispute semifinalele acestei im
portante competiții.

Patru echipe, despre care se poa
te spune, fără îndoială, că sint cele

R. P. Polonă—R, P. Ronrină 
la tineret

(Urmare din pag. 1)

mai puternice, se pregătesc în aceste 
zile cu deosebită ardoare pentru a 
trece și de această dificilă etapă in 
drumul spre titlul de campioană a 
țării. Sint formațiile C-S.O. Craiova, 
Șleau. CS.O. Galați și Dinamo Bucu
rești care, pe parcursul întrecerilor 
au dovedit că sint cele mai reduta
bile, mai omogene — intr-un cuvint, 
mai îndreptățite să aspire la titlu.

Cele 4 formații calificate în semi
finale se vor intilni la 25 noiembrie, 
astfel: intilnirea dintre Steaua și 
CS.O. Galați va avea Ioc la Tg. Mu
reș, iar cea dintre Dinamo București 
și C.S.O. Craiova se va disputa la 
Cluj sau la Constanța.

Frumusețea întrecerilor de scrimă o demonstrează din plin fi această fo
tografie surprinsă la o finală de campionat.

Așadar, astăzi în sala Dinamo, flo
retistele și saibrerii iau startul în 
ediția 1962 a finalelor campionatelor 
republicane. Un fericit prilej pentru 
iubitorii scrimei să urmărească pe 
cei mai buni scrimeri, cei care, la 
capătul unor întreceri de zonă viu 
disputate au reușit să totalizeze cele 
mai multe victorii.

Care sînt protagoniștii întrecerilor? 
La floretă fete, în primul rind, Olga 
Szabo, aureolata ultimei ediții a 
„mondialelor" de la Buenos Aires. 
Talentata noastră scrimeră se va 
strădui să confirme marele succes 
dobîndit în vară, în capitala Argen
tinei. Principala ei rivală se anunță 
— și de data aceasta — floretista 
nr. 1 a clubului sportiv Progresul, 
Maria Vicol, la ora actuală foarte 
bine pregătită.

în lupta pentru titlul de campi
oană par să se angajeze insă și alte 
trăgătoare ca Glicheria Ștefănescu — 
revelația concursurilor din acest an, 
Ana Ene și Cecilia Neagu-Dinulescu, 
în puternică revenire. In același 
timp este așteptată cu mult interes-^ 
și evoluția unor tinere trăgătoare 
care bat la porțile consacrării, prin
tre care Marina Stanca, Ileana Ghiu- 
lal și Anca Cristu.

în disputa dintre sabreri, D. 
țață, L. Rohoni și Z. Rohoni, 
Vintilă și I. Lăudoiu se anunță drept 
cei mai îndreptățiți aspiranți la titlu.

în perspectivă, două finale de 
mare spectacol și care — dat fiind 
seriozitatea acordată de participanți 
muncii de pregătire — promit să sa
tisfacă toate exigențele.

Echipele feminine își încep întrecerea !
Cea mai importantă competiție cu 

caracter intern a baschetbalistelor își 
Începe desfășurarea mîine, cind se 

i vor disputa meciurile primei etape 
a celei de a XIV-a ediții a campio- 

! natului republican. Fără îndoială, un 
eveniment sărbătoresc, așteptat cu 
multă nerăbdare de jucătoare, de an
trenori și, bineînțeles, de către nu
meroșii iubitori ai acestui frumos joc 
sportiv.

Ce așteptăm să vedem în ediția 
1962—1963 a campionatului ? In pri
mul rând o întrecere echilibrată, pa
sionantă, în care partidele decise în 
ultimul minut să fie cît mai nume
roase, întilniri pline de dinamismul 
caracteristic baschetului.

Bineînțeles, insă, această luptă pen
tru întîietate trebuie să aibă un ca
racter constructiv. Și noi, ca și toți 
cei ce urmăresc permanenta ridicare 
valorică a baschetului rominesc, do
rim să vedem reflectată dorința de 
a învinge a antrenorilor și jucătoa
relor în prezența pe teren a cît mai 
multor elemente noi, tinere, dotate 
cu talie înaltă, posesoare a unor pro
cedee tehnice variate și corect în

sușite. Dorim să vedem acțiuni de a- 
tac rapide și eficace, apărare om la 
om bine pusă la punct, presing co
rect și fără faulturi, „zonă" numai 
in limita necesităților. Desigur, nu 
putem omite capitolul disciplină. 
Comportarea sportivă, disciplinată, a 
jucătoarelor trebuie să caracterizeze 
campionatul.

De asemenea, cîteva cuvinte se cu
vin arbitrilor, de care depinde în 
mare măsură normala desfășurare a 
întîlnirilor și chiar valoarea unei 
partide. Pentru ei vom folosi cîteva 
din sfaturile prof. N. V. Semașko, 
care ne-a vizitat nu de mult țara : 
„In aprecierea greșelilor personale 
arbitrajul trebuie să țină seama 
dacă ele se petrec pe pămint sau in 
aer. Dacă un jucător se sprijină pe 
sol, el este obligat să fie atent la 
fiecare mișcare a sa și orice atinge
re trebuie sancționată. Dacă insă lup
ta se desfășoară în aer, fără sprijin 
pe sol, atingerile sînt naturale, ine
rente, bineînțeles dacă nu există rea 
intenție. In privința acțiunilor de 
joc în mare viteză, ele interesează 
foarte mult și dacă un arbitru intre-

rupe acțiunea, inventînd pași, el lo
vește într-un Ioc foarte dureros in 
dezvoltarea jocului. Arbitru trebuie, 
în general, să sprijine prin țoale 
mijloacele căile de dezvoltare a bas- . 
chefului". -

Programul primei etape cuprinde, 
cîteva meciuri de mare interes prin
tre care Rapid București—Crișana 
Oradea, I.C.F.—Știința Cluj și Mu
reșul Tg. Mureș—Voința Tg. Mureș. 
Iată, de altfel, prograrr.'.d complet al 
etapei : seria I : Rapid București— 
Crișana Oradea, S.S.E. Constanța — 
Progresul București, Voința Brașov— 
Unirea București, Știința Timișoa
ra—Știința București; seria a II-a : 
I.C.F. — Știința Cluj, Voința Tg. Mu
reș — Mureșul Tg. Mureș, Voința 
București — Voința Oradea, C.S.M.S. 
Iași — Olimpia București.

litate „Przeglad Sportowy", urmă
toarea formație : Olech, Jdaczck, 
Guttman, Kielich, Kulej, Hajek, 
Siodla, Zioikowski, Zegarlowski și 
Denderis.

Antrenorii I. Popa și T. Niculescu, 
care s-au ocupat de pregătirea echi
pei noastre, s-au fixat asupra urmă
toarei formații : Davidescu, Crudu, 
A. Olteanu, Pătrașcu, Marin, Mîrza, 
L Olteanu, Cojan, Trandafir și 
Gheorghioni. Firește, în lipsa tineri
lor și talentaților boxeri Ciucă, Dinu 
și L6w, (care ar fi putut face parte 
din echipa de tineret dar care sînt... 
vizați de federație pentru întîlnirea 
București — Berlin), aceasta este cea 
mai bună formație pe care o putem 
alinia mîine în sala Gwardia.

Ieri, după antrenament, am stat 
de vorbă cu unul dintre componențil 
de bază ai echipei noastre : Ștefan 
Cojan. Plecăm în Polonia, ne-a de
clarat valorosul nostru mijlociu, ho- 
tărîți să obținem un rezultat cît mai 
bun. Evident, sarcina noastră va fi 
mult mai grea decît anul trecut. Cum 
Insă majoritatea boxerilor din echipă 
au mai luptat pe ringurile de peste 
hotare, sînt convins că băieții vor 
lăsa emoțiile la... cabină și vor evo
lua Ia adevărata lor valoare.

R. C. I

DINAMO
Dinamoviștii au reușit o perfor

manță rară : pentru a 14-a oară sînt 
; campioni la lupte clasice ! Duminică, 

în ultima etapă a campionatului repu
blican de lupte pe echipe, sportivii 
clubului de pe Șoseaua Ștefan cel 
Mare au vrut să demonstreze înalta 
lor măiestrie și nu au pierdut nici 
o întîlnire în fața reșițenilor, băimă- 
renilor și sătmărenilor ! A fost 
un „tur de forță" dacă ne gîn- 
dim că Reșița și Satu Mare se află 
printre formațiile fruntașe la lupte 
clasice. Ultima echipă este apreciată, 
mai ales, pentru faptul că luptă des
chis și întreaga ei tactică constă în 
contraatacuri bine chibzuite și excelent 
executate. Și totuși dinamoviștii nu 
au suferit nici o înfrîngere ! Este 
semnificativ faptul că din 24 de întîl- 
niri 18 le-au cîștigat la tuș ! 
Ei au mai obținut patru victorii la 
puncte prin I. Țăranu (1), Gh. Popo- 
vici (1) și C. Turturea (2).

Care au fost elementele de bază

DIN NOU CAMPIOANĂ!
ale formației dinamoviste de-a lun
gul campionatului.

In primul rînd, trebuie să-l amin
tim pe maestrul emerit, Ion Cernea, 
care a avut o comportare frumoasă 
în cadrul categoriei „pană". El a reu
șit victorii la tuș, fiind declarat cel 
mai bun om al categoriei. O men
țiune asemănătoare a primit și Cornel 
Turturea (cat. 52 kg) care a obținut 
un număr asemănător de victorii la 
tuș.

„Tripleta de aur" a dinamoviștilor 
a fost însă Ion Țăranu, Gh. Popovici 
și N. Martineseu care au concurat Ia 
categoriile mijlocie, semigrea și grea. 
Ei au avut un cuvînt hotărîtor în 
toate întîlnirile de lupte clasice.

In ansamblu, echipa dinamovistă 
s-a prezentat ca un tot omogen. La o 
analiză atentă vedem însă că echipa 
condusă de antrenorul Dumitru Cuc 
are o serie de slăbiciuni, care o dată 
eliminate vor asigura formației și pe 
viitor victorii de prestigiu. Ne aîn-

dim la acoperirea categoriei cocoș. 
In prezent acest lucru îl face I. Alio- 
nescu. El a fost însă prea puțin în
trebuințat și de aceea dovedește une
ori nesiguranță. O observație și pen
tru categoria semimijlocie. Fără în
doială că I. Enache a „crescut" în ul
tima vreme. Va trebui însă să mun
cească foarte mult pentru însușirea 
unor procedee hotărîtoare în lupta de 
sus.

Antrenorul D. Cuc a arătat că știe 
să muncească. Ne gîndim la cele 
cîteva procedee pe care le-au învățat 
dinamoviștii și pe care le aplică cu 
succes în întâlniri. Antrenorul va tre
bui însă să acorde o atenție și mai 
mare acestui capitol important, mai 
ales în condițiile viitoarelor modifi
cări ale regulamentului — ne gîndim 
la tușul controlat — aceasta fiind 
singura cale care va aduce victorii 
echipei dinamoviste și in viitor.

TIBERIU BAN

Din pregătirile echipelor
• De un frumos succes s-a bucu

rat turneul desfășurat timp de trei 
zile în sala Giulești din Capitală, cu 
participarea echipelor Voința din 
orașele București, Brașov, Tg. Mureș 
și Oradea. Partidele au fost deose
bit de echilibrate și au prilejuit spec
tacole interesante. Primul loc a fost 
decis de coșaveraj în favoarea Vo
inței București, urmată de Voința 
Brașov, Voința Tg. Mureș și Voința 
Oradea. (CR. POPESCU - ccrresp.).

• La Brașov, Știința Cluj a sus
ținut o dublă întîlnire cu o selecțio
nată locală Voința-Luceafârul. Vic
toria a revenit în ambele meciuri 
clujencelor Cu 61—48 în prima zi și 
cu 58—36 în a doua zi. (P. DUMI
TRESCU - coresp.).

O Antrenorul Gh. Benone s-a ocu
pat cu mult interes de pregătirea 
echipei S.S.E. Constanța, proaspăt 
promovată în prima categorie a țării. 
Tinerele baschetbaliste (media vîrstei 
lor este de numai 16 ani) sînt hotă
râte să suplinească lipsa de expe
riență prin conștiinciozitate la antre
namente, combativitate și păstrarea 
disciplinei în cursul jocurilor. Lotul 
este alcătuit din Elena Cristea, Aris- 
tița Cindea, Viorica Cindea, Victoria 
Arion, Dorina Sprincenatu, Mariana 
Anghel, Stela Mihai, Elisabeta Ne- 
deleu, Rodica Dumitru, Constanța 
Marinescu, Emilia Avram, Doina 
Văduva, Angela Dionisiade, Angela 
Buhănită, Doina Crăciun, Rodica 
Nicalaiu Și Diana Dumitriu. (CORNEL 
POPA — coresp.}.



Arbitrajul poate contribui la calitatea jocului

Din etapa trecută. O imagine din meciul C.S.M.S.—Farul (2—2). Milea 
C.S.M.S.) s a infiltrai In apărarea constănlenilor dar a căzui la pămint, rotind 
o situație extrem de favorabila. Gref (Farul) ta degaja balonul. In stingă se 
iade V. Popescu, tn dreapta Brinzei fi Staneu.

du-

lu— 
în-

Foto: D. Onocu-Lași

ClND IHCEPE MECIUL!.

du-întrebarea aceasta și-au pus-o 
fnr#că cei 2 000—3 000 de spectatori 
pezenți pe terenul Olimpia din Ca- 
Htală, în așteptarea jocului 
egorie B Știința — C.S.M. 
recu^^S mai bine de 20 de 

le 10 (comunicată de

schimbare de oră. Greșeli ea aceea 
de mai sus trebuie evitate. (M. TJ.

de ca- 
Sibiu. 

minute 
_  federa

le ‘‘și anunțată în presă) și echipele 
li continuau încălzirea, tot așteptind 
Irbitrii. Unul se prezentase în timp 
Itil, ceilalți doi însă au sosit cu 15 
ninute după ora 10. Se poate vorbi 
le o întîrziere a acestor arbitri ? 
Kicidecum. Ei au venit la teren la 
■mp, pentru că fuseseră anunțați de 
federație prin telegramă că meciul 
}a începe la ora... 11. Ba, dacă ar fi 
>ă ne luăm după ora indicată pe foa- 
B de arbitraj, ei au sosit chiar cu 
nulte... ore înainte : pe foaia de ar- 
litraj stă scrisă ora... 14.30 ! 7 Și to- 
luși ei au... întîrziat ! De ce ? Pentru 
lă între timp, federația a fixat altă 
Iră (10), dar nu a mai anunțat pe 
Irbitri de această 
I Așa se explică 
[are s-au deplasat 
lia au trebuit 
Lute începerea 
Iregul program 
lostydat peste 
lorde mai multă atenție programă- 
riwjucurilor și, mai ales, să Infor- 
Ineze pe toți cel care trebuie să știe, 
li în primul rînd pe arbitri, de orice

ARBITRI ROM'NI 
APRECIAȚI PESTE HOTARE

schimbare.
de ce spectatorii 
pe terenul Olim- 

aștepte 20 de mi-să
partidei si de ce în
de pe acest teren a 

cap. Federația să a-

I
Recent, trei arbitri romîni au con

dus peste hotare: V. Dumitrescu la 
centru și AL Toth și V. Drug la tușă 
au funcționat la meciul Galatasaray 
Istanbul — Polonia Bytom, disputat 
la Istanbul în cadrul Cupei campio
nilor europeni, iar cîteva zile mai 
tîrziu AL Toth — la centru — și V. 
Dumitrescu și V. Drug — la tușă — 
au arbitrat un derbi în campionatul 
Greciei, la Pireu, între Olimpiakos 
și Panathinaikos (federația greacă 
recurge 1a arbitri străini în cazul u- 
nor meciuri importante).

In ambele partide, arbitrii noștri au 
avut o comportare bună, atrăgin- 
du-și aprecierile pozitive ale presei 
de specialitate turce și grecești, cu 
atît mai mult cu cît întîlnirile au 
dat naștere la jocuri viu disputate, 
care au solicitat des competența și 
intervenția conducătorilor de joc.

Este un fapt incontestabil că arbi
trul are un rol deosebit de impor
tant în buna desfășurare a unei com
petiții sportive. O dispută sportivă 
poate fi ajutată sau stricată de un 
arbitraj. Acest lucru îl „simt" jucă
torii, îl văd spectatorii și îl știu toți 
arbitrii cu oarecare experiență.

Este cazul să spunem că pe măsură 
ee jocul de fotbal a progresat, și 
nivelul arbitrajelor s-a ridicat. Ar
bitrajul modern trebuie să asigure 
jocului de fotbal o cursivitate depli
nă a succesiunii fazelor, printr-o lar
gă aplicare a legii avantajului, o 
stăvilire a jocului brutal (prin tem
perarea de la început a jucătorilor 
prea zeloși), precum și printr-o disci
plină perfectă pe teren pe toată 
rata desfășurării partidei.

Așa ar trebui să se petreacă 
crurile și majoritatea arbitrilor
țeleg să se comporte pe linia aces
tor cerințe. Din păcate însă, mai sînt 
arbitri — de ce să nu recunoaștem ? 
— care au serioase deficiențe în a- 
eeastă privință.

De unde pleacă aceste lipsuri și 
earn se pot ele remedia ?

In cele ce urmează, vom încerca 
să scoatem în evidență cauzele a- 
eestor greșeli și să găsim soluții 
pentru remedierea lor.

1. Una din cele mai mari deficiențe 
ale arbitrilor noștri este că deseori ei 
nn sint pe fază. Acest lucru iese 
pregnant în evidență atunci cind. sur
prinși departe de locul infracțiunii, 
el dictează, de exemplu, de la cen
tru, 11 m pentru o infracțiune să- 
vîrșită în preajma careului sau chiar 
în mijlocul careului. Aceasta se în- 
timplă mai ales la acțiunile pe 
traatac, care se petrec rapid, de 
poartă la alta.

Așa stînd lucrurile, cred că
arbitrii, nu putem răspunde acestei 
cerințe eu altceva decit cu o bună 
și susținută pregătire fizică: sprin
turi, sprinturi... Multe sprinturi în 
ședințele noastre de antrenament — 
aceasta este cerința ce se cere 
deplinită în momentul de față I

Trebuie să arăt că atunci cînd
cătorul .te simte" în spatele lui și

con
te o

noi,

în-

ju-

Selecționata divizionară a întrecut 
pe Haiduk Split cu 4-1 (Z-O)

TOATA ATENT1A 
ORGANIZĂRII MECIURI!

M

-
(TJmzare din pag. 1)

Pe marginea unor măsuri.
| binevenite, ale federației
R In repetate rlnduri s-a atras aten- 
R ția cluburilor și asociațiilor sportive 
R mai ales celor cu echipe in catego- 
R ria A și B, asupra unor îndatoriri 
R elementare pe care le au în ca Li ta- 
I tea de organizatoare ale meciurilor. 
R De fiecare dată, federația de specia- 
R li ta te a subliniat necesitatea luării 
R de măsuri privind ordinea care tre- 
R buie să domnească în tribune, co
fe rectitudinea jucătorilor, protejarea 
K arbitrilor etc. Iar atunci cînd s-a 
R constatat că unele secții de fotbal. 
R cluburi și asociații nu înțeleg să-și 
R respecte aceste îndatoriri, federația 
R a sancționat abaterile respective. 3 
t Marea majoritate a echipelor au * 
M dovedit înțelegere și disciplină, stră- X 
8 duindu-se să se achite cît mai bine 5 
8 de sarcina organizării jocurilor in 5 
8 condițiuni. 5
A ^Totuși unele cluburi și asociații 5
> sportive au privit cu o totală lipsă *
> de răspundere sarcina organizării x 
la unor meciuri de fotbal. Este vorba 5 
X de meciurile A.S.M.D. Satu’ Mare— 5 
? Jiul Petrila, Recolta Cărei—C.S.M. * 
8 Cluj și Metalul Tîrgoviște —C.S.O.
8 Galați, disputate la Satu Mare, Ca
rt rei și, respectiv, Tîrgoviște. Pro fi- 
8 tind de faptul că echipele organiza- 
8 toare nu au luat toate măsurile de 
X ordine, unii spectatori au avut, după 
8 terminarea jocurilor, manifestări 
3 huliganice față de arbitrii delegați 
X să conducă meciurile respective. 
X Constatând faptele petrecute, insufi- 
x ciența măsurilor de ordine și vina 

echipelor, federația a sancționat pe 
h cele trei echipe cu ridicarea dreptu- 
3 lui de organizare pe teren propriu: 

Metalul Tîrgoviște pe 6 etape. ASMD 
pe timp de 4 etape și Recolta Cărei 
pe o etapă. Jucătorul Kuki (ASMD), 
a fost suspendat pe 2 etape pentru 
proteste la deciziile arbitrului, si
mulări — care au incitat spectatorii— 
și injurii aduse arbitrului. De ase
menea, arbitrii Dumitrescu-Budești 
și Titus Burtan (ambii din Bucu
rești) au fost suspendați pe cîte 2 
și respectiv 3 etape pentru arbitraj

8 slab, primul la Satu Mare, al doi- 
8 lea la Tîrgoviște.
8 Măsurile sini binevenite. Ele tre- 
8 buie să constituie un prilej de se- 
'4-ftioasă analiză pentru secțiile de fot- 
8 bal în culpă cît și pentru acei spcc- 
5 ta.tori certați cu morala noastră nouă, 
X socialistă.

X
8 
£
c
b

Ieri, formația noastră s-a prezen
tat sub toate aspectele, mai bine în 
prima decit în cea de-a doua re
priză. In această parte a jocului, 
formula de echipă aliniată 
mai multă satisfacție, 
fost sigur, 
numeroaselor so! ici țâri la care a fost 
supus, mai ales prin șuturi de la 
distanță. Apărarea imediată a inter
venit prompt, nepc-mițînd oaspeților 
să se găsească în șituații de șut în 
apropierea porții. Halfij au depus 
o activitate neobosită, realizând mul
țumitor atit replierea în apărare, cit 
și participarea 1a atac; iar linia de 
înaintare a dovedit hotărârea de a 
termina toate acțiunile prin șut. 
căutînd la nesfîrșit o poziție 
bună de șut. 
1a poartă ori 
posibilitatea, 
priză, echipa 
poarta de 14 
mitoare a fost însă precizia 
lor: numai șase au mers pe 
porții. De asemenea, ritmul 
a fost uneori lent. Este un domeniu 
asupra căruia maj trebuie lucrat și 
in care se pot aduce îmbunătățiri. 
Punctele echipei romîne au fost 
realizate de Manolache, care a schim
bat direcția balonului la un șut-cen- 
trare al lui Selymessi II, în minutul 
26, și de Emil Petru, care — două 
minute mai tîrziu a reluat cu capul 
o lovitură liberă executată de Mr- 
călab. Ocazii bune de gol au mai 
avut Pîrcălab (min. 12 și 37), la ca
pătul unor curse

a dat 
Voinescu a 

atent, răspunzând bine

Ne- 
mai 
tras 
ivit 
re-

atacanții noștri au 
de cile ori li s-a 
în această primă 

încercat 
mulțu- 
șuturi- 
spațiul 
de joc

noastră a 
ori. Mai puțin

Și 
putut 
a lui

no as-

^OOOOOOtXXXXXXXXXJOOOJOOOOOCljOOUOOOCOQOOOOOOOCXX.

spectaculoase 
Manolache (min. 25), care n-a 
fructifica o greșeală în careu 
Kuți,

In repriza a doua, în echipa
tră s-au produs, pe parcursul jocului, 
o serie de schimbări, unele deter
minate de dorința antrenorilor de a 
verifica o serie de jucători, altele

de ușoare accidentări. Jucătorii 
traduși. cum era și firesc, s-au 
tegrat mai greu in mecanismul echi
pei și acest lucru a influențat atît 
comportarea lor personală. cit și
randamentul de ansamblu. Dacă in 
apărare acest lucru s-a resimțit mai 
puțin (Haiduk a putut șuta la poartă 
doar de 5 ori. spre deosebire de 
prima repriză cind șutase de 10 ori), 
fai ^himb. în atac s-a făcut simțită 
o scădere a forței de șut Echipa 
noastră a tras Ia poartă numa; de 7 
ori, dar numai unul din șuturi a 
greșit ținta. In această parte a jo
cului, Selymessi II a marcat in min. 
47. la capătul unei frumoase acțiuni 
personale, 
nală pînă In apropierea porții, iar 
Constantin 
83. Echipa
capul în min. 88 prin Jaia. De notat 
citeva șuturi periculoase ale lui E- 
mil Petru, care — de altfel — a adus 
in jocu] de ieri un aport considera

te
un

in- 
in-

cind a pătruns în diașo-

a majorat scorul in min. 
din Split a redus handi-

im- 
ju-

bil ofensivei, șutind de 7 ori 
poartă, cifră excelentă pentru 
mijlocaș.

Haiduk Split a lăsat o bună 
presie prin tehnica individuală a
cătorilor săi, prin joctrț lor atletic, 
prin claritatea acțiunilor de atac, ter
minate cu șuturi precise la poartă.

Arbitrul N. Mihăilescu a condus 
corect echipele:

SELECȚIONATA DIVIZIONARA A: 
Voinescu — Georgescu (min. 60 Za- 
voda II), Nunweiller III, Ivan (min. 
60 Georgescu, min. 75 Staicu) — Pe
tru Emil, Koszka (min. 84 Ghergheli) 
— Pîrcălab, Constantin, Manolache 
(min. 55 Ionescu), Ghergheli (min. 
Țîncovnicu), Selymessi II (min. 
Tătaru).

HAIDUK SPLIT: Jurici (min.
Sirkovici) — Bego I, Bîrklacia, Ilici 
(min. 46 Garov, min. 56 Radovniko- 
vici) — Kuțij Plețikosid — Nadoveza, 
Papeț (min. 73 Fulgozi), Ankovici 
(min. 46 Jaia), Vukas, Bego IL

84
73

46

l-ai surprins cu fluierul în clipa co
miterii infracțiunii, oricît ar fi el de 
recalcitrant, tace și se retrage.

La această problemă poate că ar 
mai fi de spus ceva: poziția arbitru
lui de centru indicată de colegiul 
central de arbitri cu 2 ani în urmă 
la executarea loviturilor de colț (el 
să stea pe linia de fund între stîlpul 
porții Și punctul de întretăiere al 
liniei de 16 m cu linia porții) îl de
zavantajează pe arbitrul de centru, 
deoarece el cu greu va putea ajunge, 
în cazul unui contraatac rapid, în 
preajma fazei de joc (la 8—14 m de 
locul disputării mingii). Această ches
tiune privește colegiul central al 
arbitrilor și este cazul ca ea să fie 
studiată și să se aprecieze dacă nu 
este mai indicat ca arbitrul de cen
tru să se plaseze la executarea cor- 
nerelor în colțul careului de 16 in. 
așa cum este în sistemul de arbitraj 
internațional. Ar fi un avantaj de 
circa 15 m care, oricum, la un sprint 
contează pentru arbitrul de centru.

2. O altă deficiență ce se constată 
și trebuie de urgență remediată este 
frînarea jocului. Nu trebuie lăsat 
jocul prea larg, așa de larg îneît la 
un moment dat jucătorii să nu ma. 
alerge atît după minge cît mai ales 
să fugă unii după alții spre a-și 
plăti „polițele" (ex. vezi jocul C.S.O. 
Baia Mare — Arieșul Turda din ulti
ma etapă a returului campionatului 
1961/62). Dar nu sîntem nici pentru 
ținerea jocului „în chingi" de teamă 
să nu-I scăpăm din mină (ex. jocul 
recent Viitorul — Știința Timișoara). 
Marea calitate a unui arbitru este 
aceea de a ști cînd să „stringă" și 
cînd să „lase jocul".

De măiestria arbitrului, de price
perea lui. depinde calmarea jocului 
în momentele încordate și spectacu
lozitatea, frumusețea lui cînd se joa
că fair și cînd nu se fluieră minute 
în șir (ex. jocul Farul — U.T.A. din 
prima etapă).

S-a spus pe bună dreptate că 
măiestria în arbitraj este modul cum 
se aplică legea avantajului. Expre
sia cea mai tipică a lăsării cursivi
tății jocului este această aplicare lar
gă a legii avantajului. Am admirat, 
spre exemplu, modul cum arbitrul a 
aplicat legea avantajului la jocul 
Viitorul — Rapid (cel de-al doilea 
gol al Viitorului a fost marcat din- 
tr-un avantaj evident), dar n-am 
mai fost de acord cu colegul nostru 
cînd a ezitat să apese pe butonul eli
minării din joc a recidiviștilor în 
faulturi (ex. Neacșu, Neșu) sau în 
practicarea unui joc periculos repetat 
(ex. Macri). Mergînd cu acest „duh 
al blîndeții" nu facem nici tin ser
viciu fotbalului. Răul trebuie tăiat 
din rădăcini și chiar de Ia începutul 
jocului. Din maniera de arbitraj a 
arbitrilor străini și din constatările 
unora din arbitrii noștri rezultă că 
folosirea carnețelului în care să fie 
notat jucătorul, recidivist în jo 
brutal sau periculos, urmată de eli
minarea acestuia în caz că și după 
notare el mai persistă în durități, a 
dat bune rezultate în calmarea jocu
lui, în normalizarea situației pe 
teren.

Așadar, stăvilirea brutalităților a- 
tnnei cînd situația o impune împleti
tă cu o largă aplicare a legii avan
tajului, cînd jocul oferă 
— sînt cei doi factori 
in rezolvarea cu succes 
cursivității jocului 
dern.

3. Cel de-al treilea 
se sprijină un bun
firește — competența arbitrului con- 
d icător. Ne referim aici atît la cu
noașterea și aplicarea regulamentu
lui de joc cît și la însușirea noțiu
nilor elementare de tehnică și tactică 
fotbalistică. Un arbitru care nu 
stăpînește bine regulamentul de joc, 
care nu este Ia curent 
cările Iui prin decizile 
va putea să conducă în 
o partidă.

De asemenea, folosirea 
ței fizice 
ge, cînd 
iar altul 
apreciată

! gulamentară, ci ca una corectă, care 
I nu se penalizează, indiferent de con- 
I secințele ei. Pentru a face preciza- 
| rea de rigoare, este necesar ca în

de

aceste ocazii 
determinant 
a problemei 
fotbal

element pe care 
arbitra] este —

i

la săriturile în
un jucător este mai robust 
mai slab, trebuie să fie 
nu ca o intervenție nere-

pentru balon arbi 
Intenția jucătorulv 
la minge, Urmărind

duelurile aeriene 
trul să sesizeze 
unii jucători sar 
deposedarea adversarului în mod co
rect, alții sar vădit intenționat pen
tru a dezechilibra pe adversai, ca 
apoi să intre în posesia mingii în mod 
incorect. Măiestria arbitrului constă 
tocmai în a face distincția între cele 
două intervenții.

Mai trebuie precizat .că în genere 
săriturile în spatele adversarului sînt 
considerate faulturi. O rezervă 
impune și aici: săritura ..pre st Iovi 
cu capul mingea din aer «flata dea
supra adversarului, făcută cu capi 
întins și vădit în scopul jucării min
gii este corectă și nu se penalizează, 
chiar dacă adversarul se dezech.li- 
brează. Nu descriem aici și celelalte 
aspecte ale jocului cu capul, deoa
rece spațiul nu ne permite. Amintim 
doar în treacăt despre cel mai tipic 
și corect mod de a întrebuința forța 
fizică : săriturile în aer, în condiții 
de luptă egală pentru balon și umăr 
Ia umăr, față în față sau spate în 
spate, făcute fără violență.

Oricum am vrea să concluzionăm 
la această problemă, ideea este k- 
ceasta: arbitrul va trebui să-l lase 
pe jucător să-și folosească forța lui. 
fizică, așa cum o posedă el de lî - 
natură și cum o are c- urmare a 
pregătirii Iui la antrenamente. Ași 
se va încuraja această pregătire ț} 
așa se joacă și în străinătate. <

Din acest punct de vedere, coîeth 
giul central de arbitri trebuie sf. ma.T 
dezbată la cursurile cu arbitrii a 1 
ceastă problemă, căutînd să stabi
lească o delimitare clară în nuntea 
tuturor arbitrilor — mai ales a celor 
tineri — între ceea ce trebuie pena-, 
lizat și ce trebuie lăsat.

Autocritic vorbind, arbitrii au O 
mare parte din vină în numeroasele 
penalizări ale intrărilor în forță ale 
jucătorilor. Forța fizică a celui ce o 
posedă nu trebuie stăvilită. Atenția 
arbitrului și discemămîntul Iul 
constă în a deosebi cînd este o in
trare în forță — dar nu violentă —, 
care nu se penalizează, și cînd aceste 
intrări depășesc limitele normale si 
se bazează pe efort suplimentar și 
cînd se sancționează.

4. Curajul și intransigența arbitru 
lui constituie cel de-al patrulea ele
ment pe care se sprijină un bun 
arbitraj. Unii arbitri însă nu dau 
dovadă de curaj, de aceeași fermi
tate atit față de oaspeți, cît și față 
de gazde. Altfel nu se poate explica 
faptul — reieșit din statistici — că 
majoritatea penaltiurilor sînt date 
în favoarea echipei gazde și majori
tatea jucătorilor eliminați sînt din 
echipele oaspe. Aceasta este realita
tea. Și aici greșim cei mai mulți din
tre noi.

In încheiere mai trebuie arătat că, 
pentru îmbunătățirea arbitrajelor es*e 
nevoie ca federația noastră de spe
cialitate să găsească posibilitatea 
schimbului de experiență cu arbitri 
străini.

Numai în acest fel, adică printr-o 
pregătire continuă fizică și tehnică, 
vom putea fi mereu la înălțimea 
cerințelor jocului de fotbal modern 
din țara noastră, pe care să-1 influen
țăm în 
repede 
țiile ce

se

bine, spre a ajunge cit mai 
acolo unde o impun condi- 
i s-au creat de regimul nos-

Dr. N. CHELEMEN 
arbitru de fotbal

cn modifl- 
F.I.F.A., nu 
mod corect

justă a for- 
aer la min-

Desen de Neagu Rădulescu

— Ttnjeștl fl tu 
să ajungi aici ? 
Muncește, perseve
rează și vei reuși I



Se reia campionatul Cu gindul la activitatea viitoare
Miine, Grlvița Roșie-Dinamo

lată-ne, din nou, consultînd pro
gramul campionatului republican al 
categoriei A, pregătindu-ne să ur
mărim pasionantele Întreceri pentru 
cucerirea titlului dar și pentru... evi
tarea retrogradării. Fiecare din eta
pele acestui final de campionat pro
gramează partide deosebit de intere
sante. Dintre ele, rețin însă atenția 
marile derbiuri așa cum este, de e- 
xemplu, cel de mîine, dintre forma
țiile fruntașe GRIVIȚA ROȘIE (lo
cul I cu 46 p) și DINAMO (locul III 
cu 43 p). Meciul se anunță echilibrat 
și, ca întotdeauna, cele două formații 
se vor strădui să ne ofere un fru
mos spectacol rugbistic. Meciul are 
importanță deosebită în lupta pentru 
primele trei locuri în clasamentul 
etapei de mîine. Deocamdată, ordi
nea este următoarea : 1. Grivița Ro
șie, 2. Steaua, 3. Dinamo. Va fi, oa
re, păstrată ?

Steaua are un joc mai ușor, cu 
Știința București. Aceasta însă va 
lupta pentru un rezultat cit mai bun 
care s-o ajute, eventual, în întrece
rea cu Metalul, la evitarea retrogra
dării. în țară vor avea loc trei par
tide : Știința Timișoara — Unirea, 
Știința Petroișeni — Știința Cluj și 
C.S.M.S. Iași — Olimpia.

Așadar, etapa de mîine programea
ză jocuri interesante dominate de 
derbiul Grivița Roșie — Dinamo. Este

Mit B8GIEM ?
IN CAPITALA

Azi
SCRIMĂ :

sala Dinamo, de la ora 8 și ora 
16: finalele campionatelor R.P.R. la 
floretă fete și sabie — echipe.
HANDBAL ÎN 7:
sala Floreasca, de la ora 15: me

ciuri in cadrul „Cupei de iarnă“ : 
Rapid — Confecția (f), Unirea — 
Vestitorul (f), C. S. Școlar — Titanii 
(m), Știința — Progresul (f), Dina
mo — Știința (m) și Rapid — Steaua 
(m).
HALTERE:

sala Dinamo II de la ora 17 : ul
tima etapă a campionatului orășe
nesc: Mătasea populară — I.C.F. 
(cat. B) și Dinamo Obor — Rapid 
(cat. A).

Mîine
SCRIMĂ :

sala Dinamo, de la ora 8 și ora 
16: finalele campionatelor R.P.R. la 
floretă fete și sabie — Individuale.
GIMNASTICĂ :

sala Floreasca, de la ora 9,15 și 
ora 16,30: finala concursului republi
can de gimnastică artistică.
BASCHET:
sala Giulești, de la ora 8,30: me

ciuri în cadrul campionatului repu
blican feminin: Voința București — 
Voința Oradea; I.C.F. — Știința Cluj 
și Rapid București — Crișana Ora
dea.
RUGBI :

stadionul Progresul de la ora 13,30: 
Progresul — Metalul; ora 15: Gri
vița Roșie —' Dinamo București; sta
dionul Glîencea, ora 9: Steaua — Ști
ința București — meciuri în cadrul 
campionatului republican; stadionul 
Tineretului IV ora 10: Grivița Roșie 
— C. S. Școlarul, finala campiona
tului republican de juniori.
FOTBAL :

campionatul republican de juniori. 
Parcul „23 August", teren IV, ora 
9: Viitorul — C.S.Ș.; stadionul Giu
lești, ora 12,15: Rapid — Minerul 
Cîmpulung Muscel; teren Voința, 
ora 12: Voința — I.M.U. Medgidia; 
teren Progresul, ora 11,30: Progre
sul — FI. roșie Tecuci; teren Știința 
Tei, ora 11: Știința — Dinamo Obor. 
Meci amical : Rapid—Steaua, stadio
nul Giulești, ora 10,30.
CICLISM :

stadionul Voința, (capătul tramva
iului 5 — Pipera), ora 10 : Concurs 
de ciclocros deschis tuturor poseso
rilor de biciclete.

IN ȚARĂ
ATLETISM :

IAȘI — concurs demonstrativ cu 
participarea atleților din lotul repu
blican.
RUGBI :

meciuri în cadrul campionatului 
republican: IAȘI: C.S.M.S. — Olim
pia; TIMIȘOARA: Știința — Unirea; 
PETROȘENI: Știința — Știința Cluj.

lăudabilă continuarea inițiativei de a 
se organiza cuplajuri bucureștene și, 
pe această linie federația de specia
litate a programat mîine, în deschi
dere la meciul Grivița Roșie — Di
namo — pe stadionul Progresul — o 
altă partidă așteptată cu nerăbdare 
(mai ales prin prisma rezultatului ce-1 
va obține Metalul, amenințat de re
trogradare) : PROGRESUL — ME
TALUL.

• Miine vor începe întrecerile din 
cadrul barajului pentru promovarea 
in categoria A. Primul joc al celor 
mai bune echipe din campionatul 
de calificare se va desfășură între 
Rapid București și Petrolul Pitești. 
Meciul va avea loc la Răcari.

• Tot miine vom avea ocazia să 
revedem și cele mai bune formații de 
juniori din țară care își vor disputa 
titlul de campioană republicană pe 
acest an. Finala campionatului se va | 
disputa între echipele Grivița Roșie 
— C. S. Școlar. Meciul are loc miine, 
pe stadionul Tineretului IV, la ora 10.

Echipa colectiviștilor din comuna Gherăești (reg. Bacău) este formată 
din... trei familii. Iată-l la „bătaia" mingii pe cel mai tlnăr jucător din 

familia Coctif: Ion

„Cupa Dinanio“
Meciurile feminine disputate joi 

după-amiază în cadrul celei dc a doua 
etape a Cupei Dinamo s-au soldat cu 
victoriile echipelor favorite, la scoruri 
elocvente : Diiuimo—Progresul 3—0
(6,0,7); Rapid—Metalul 3—0 (2,11.3).

In formația campioanelor reublica- 
ne (după Marilena Ștefănescu—18 ani, 

j 1,70 tn înăl|ime, transferată de la 
Voința Buzău — pe care au văzut-o ju- 
cînd în prima etapă) spectatorii au 
consemnat joi apariția unei noi achi
ziții, o tînără și talentată jucătoare 
— Helga Schreiber (17 ani, 1,71 m 
înălțime, transferată de la Voința Re
șița), sora voleibalistului dinamovist 
cu același nume.

Ulti ma etapă a competiției va avea 
loc, tot în sala Dinamo, luni 19 noiem
brie, începînd de Ia ora 17. In primul 
meci se vor întîlni echipele învinse în 
primele două etape (Progresul și Me
talul), iar în următorul — cele învin
gătoare : Dinamo și Rapid.

1X2X1X21
Programul concursului Pronosport dc 

mîine cuprinde 3 meciuri din cadrul 
campionatului categorici A de fotbal, 
5 Întâlniri din categoria B și 4 din 
campionatul italian, avînd ca meci spe
cial l^anerosi—Atalanta.

Cum premiile celor două concursuri 
anterioare au fpșt deosebit de impor
tante, noua formulă cu „12+1“ poate 
aduce și la acest concurs avantaje în 
plus participaiiților la Pronosport.

Participați qu cît mai multe variante 
la concursul de mîine. Astăzi, ultima 
zi pentru depunerea buletinelor.

JOI, 22 NOIEMBRIE, CONCURS 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT

Deoarece duminică 25 noiembrie, în 
ziua meciului yetur R. P. Romînă— 
Spania din „Cupa Europei4*, nu este 

‘ programată etapă nici în categoria B, 
meciurile desfășurîndu-se joi 22 noiem
brie, Loto-Pronosport a luat măsura ca 
să programeze un concurs suplimentar 
al cărui program este în întregime al- 

i că tui t cu meciuri din ultima etapă a 
i turului categoriei B.

Iată programul concursului supli men- 
' tar Pronosport din 22 noiembrie a.c. :

I Jiul—Ind. Sirmei C. Turzii
II Ceahlăul P. Neamț—Știința Galați

III C.F.R. Pașcani—Poiana Cimpina
IV Rapid Focșani—Flacăra Moreni
V Metalul Tîrgoviște—CSO Brăila

VI Tractorul Brașov—CFR Roșiori 
VII Dinamo Obor—Chimia Făgăraș 

VIII Dinamo Pitești—CSO Craiova
IX Arieșul Turda—Recolta Cărei
X CSM Cluj—Mureșul Tg. Mureș

XI CSO Timișoara—Vagonul Arad 
XII Crișul—ASMD Satu Mare

Sp. CSM Sibiu—Metalul București
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 47, 
ETAPA DIN 25.XI A. C. S

I R.P. Română—Spania 
II R.P. Bulgaria—Austria 

III Reims—Monaco 
TV Stade Franțais—Sedan
V Atalanta—Genoa 

VI Catania—Juventus
VII Milan—Mantova 

VIII Napoli—Lanerossl
IX Sampdoria—Bologna
X Spăl—Modena

XI Torino—Roma
XII Venezia—Palermo 

Sp. Fiorentina—Inter.

— Cîteva concluzii pe marginea campionatului R. P. R. —

Incontestabil, finala pe țară a 
campionatului republican pe anul 
1962, încheiată duminica trecută, s-a 
desfășurat sub auspicii mult mai 
bune decît edițiile anterioare ale a- 
cestei importante competiții. Cele 
cinci echipe rămase în cursa pentru 
cucerirea titlului s-au prezentat în 
real progres, arbitrajul nu a mai 
ridicat probleme, organele locale din 
Buzău au asigurat o bună organi
zare și, în sfîrșit, vremea (de obi
cei finalele aveau un musafir nedo
rit: ploaia) a ținut cu oinarii. Jocu
rile de pe stadionul din Buzău au 
demonstrat că atunci cînd se întîl- 
nesc echipe temeinic pregătite, oină 
este deosebit de frumoasă. De alt
fel, despre comportarea celor cinci 
protagoniste am relatat pe larg în 
cronica finalelor și de aceea con
siderăm că acum este mai util să 
vorbim despre viitorul sportului nos
tru național.

ULTIMA SAPTAMINA LA SPORT- 
EXPRES

La 25 noiembrie se închide vînzarea 
biletelor pentru marele concurs Sport- 
expres.

E bine de reamintit că la acest mare 
concurs se atribuie peste 70.000 premii 
în obiecte și La ni în valoare totală de 
4.500.000 leț, Jn fruntea premiilor gă
sim : autoturisme Moskvici, motocicle
te, scutere, excursii în U.R.S.S. pe iti
nerarul Kiev — Leningrad — Moscova, 
aragazuri, mașini de cusut, aparate de 
radio cu tranzistor!, mașini electrice de 
spălat rufe, ceasornice, biciclete și alte 
numeroase premii importante.

Biletele se găsesc de vînzare la : a- 
gențiile Loto-Pronosport, oficiile PTTR 
și factorii poștali, OCL-uri, cooperative, 
vânzători voianți etc.

Nu uitați să vă procurați bilete Sport- 
expres, cu care puteți participa atît la 
tragerea acestui mare concurs cît și la 
premiile suplimentare atribuite con
cursurilor Pronoexprcs din 21 și 28 
noiembrie a.c. printre care autoturisme 
Skoda și importante premii în bani.

întrucfît Sportexpresul atribuie pre
mii deosebit de importante, asociațiile 
și cluburile sportive pot forma colecti
ve pentru procurarea de bilete în grup, 
mărindu-și astfel șansele de câștig.
PREMnLE CONCURSULUI PRONO

SPORT NR. 45 DIN U.XI.1962
Premiul special, 1 variantă a 50.000 

lei. Categoria I, 1 variantă a 50.000 lei. 
Categoria a n-a, 17,8 variante a 3.933 
lei. Categorii a Hl-a, 290,2 variante a 
361 lei. Report la concursul nr. 46 din 
18.xi.1962 lei 8350 la cat. I.

Premiul special (12+1) și cal. I 
plus 4 premii cat. II și 6 premii cat. 
III, în valoare de 117.898 lei, a fost 
obținut de Măriuf loan din Zalău, str. 
Crișan nr. 33.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Central din 16 no

iembrie 1962, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

5 14 26 36 77 3 42 63 44 22
Premiul special A : 42 5 36. Premiul 

special B : 3 22 44. Premiul special C : 
14 26 77. Fond de premii : 742.114 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM FORMULA 
CAMPIONATULUI

Este binecunoscut faptul că jocu
rile din cadrul etapelor pe comună, 
oraș și chiar pe raion nu s-au ținut 
in regiunile Brașov, Bacău, Banat 
ș.a. Comisiile de specialitate din lo
calitățile enumerate au motivat că 
întrecerile nu au putut fi organizate 
fie din cauza greutăților întîmpinate 
în privința transportului, fie pentru 
că echipele nu erau legitimate și 
afiliate la F.R. Oină. Ținind seama 
de toate acestea, credem că ar fi 
foarte bine ca la faza I a viitoru
lui campionat să participe toate echi
pele, indiferent dacă sînt sau nu le
gitimate, iar pentru a înlesni de
plasarea formațiilor, să se organizeze 
concursuri pe grupe de asociații din 
comunele învecinate. De asemenea, 
pentru a elimina nepăsarea cu care 
au privit unele consilii regionale 
UCFS disputarea etapelor preliminare 
ar fi indicat ca în regulamentul 
campionatului să se prevadă o clauză 
în sensul ca regiunile care nu vor 
ține întrecerile în cadrul raioanelor 
respective, să nu fie admise în fa
zele superioare ale competiției.

S-a putut observa că în partea fi
nală, campionatul nu asigură echipe
lor fruntașe o continuă activitate 
competițională. Astfel, întrecerile zo
nale Și finala pe țară programate la 
intervale de circa o lună între ele, 
durează în total 5—6 zile. Or, dacă 
după etapa regională s-ar organiza 
un turneu, să zicem împărțit în 4—5 
etape, - cu întilniri triunghiulare tur- 
retur, n-ar fi mai costisitor decît 
formula de pină acum de desfășu
rare a campionatului. In schimb, se 
asigură o activitate competițională 
mai bogată, se mărește interesul 
pentru jocurile de oină, iar titlul 
de campioană a țării va fi cîștigat 
de echipa care știe să-și dozeze e- 
fortuî, într-un cuvint se va ridica 
nivelul calitativ al sportului nostru 
național.

De la !. E. B. S.
Se aduce la cunoștință că azi, sîm- 

bătă 17 noiembrie a.c., patinoarul arti
ficial din paroul „23 August" va fi 
deschis pentru public între orele 15—17.

MEREU ACELEAȘI ECHIPE

Cele 5 formații, C.P.B., Avîn 
Curcani (reg. București), Avîntul Fi 
sin. Biruința Gherăești (reg. f 
cău) și Minerul Săsar, care a-au < 
lificat în ultimul act al actualu 
campionat, sînt cunoștințe vec 
Fără să exagerăm cîtuși de pu 
putem afirma că de 4—5 ani Intîln 
în finala pe țară cam aceleași ecl 
pe, care ce-i drept, și-au meri 
locul în această competiție. Dar, v 
zînd la lucru mereu aceleași echij 
te întrebi pe bună dreptate: oare a 
formafii nu pot ajunge și ele 
finala pe țară ? Sau, echipele ami 
tite mai sus sint imbatabile 1 Ră 
punsul este simplu: nu sint imbat 
bile, însă alte formații nu au reu: 
să se ridice la nivelul lor. Aceh 
lucru te întrebi dacă arunci o pi 
vire și pe tabloul echipelor care ; 
cucerit pînă acum titlul de cami 
oană a țării pe care și-a înscris _n 
mele Știința București de trei ori, E 
namo București de patru ori, C.P. 
de două ori (această echipă este t 
cătuită pe scheletul Științei Buc 
rești, desființată acum trei ani) 
Avîntul Curcani, o dată. După cu 
se vede, titlurile au revenit dex B 
gulă echipelor bucureștene. Și da 
stai să te gîndești că oină se pra 
tică pe scară largă la sate (la ediț 
din acest an a „Cupei Agjacultun 
și-au disputat întîietatea 
de echipe) nu poți înțelege u<: ci 
lasă atîț de greu așteptat saltul c 
litatlv al jocului de oină ia sat 
Analizind această situație, ajungi 
o singură concluzie: doar citeva 
chipe se pregătesc metodic, în re 
oină se practică in mod empiri 
Iată o problemă de care trebuie i 
se ocupe forul de specialitate, fo 
mînd cadre de antrenori și instru 
tori capabili să instruiască echipe 
de la sate atît de dornice de a : 
afirma.

DE CE SPRE SFIRȘITUL 
TOAMNEI ?

Echipele participante la ultimei 
întreceri ale edițiilor trecute ale cam 
pionatului republican au fost nemu 
țumite de faptul că mai de flecar 
dată finala pe țară a fost programat 
pe un timp friguros și ploios. ț 
actualul turneu final s-a cesifșA:: 
tot spre sfirșitul toamnei. Din. no 
norii negri și amenințători as 
emoții sportivilor, arbitrilor și ori 
nizatorilor. De asemenea timpul . 
coros a tăiat din dispoziția de j 
a sportivilor. Și nu putem înțeles 
de ce F.R.O. continuă să stabilea- 
atît de tîrziu întrecerile finale, cin 
în cursul unui an întreg are de or 
ganizat doar două competiții : „Cup 
regiunilor" și campionatul R.P.R.

TR. IOANIȚESCU

Cereți în magazinele 
de specialitate

PATINE REGLABILE il
Șl ARTISTICE i

pentru copii și maturi ;
I 

fabricate de
METAL-LEMN ORADEA +

Locațiune de bilete
S-au pus în vînzare la casele obișnuite 

biletele pentru cuplajul de fotbal Pro
gresul—Dinamo Bacău și Viitorul—Fa
rul de duminică 18.XI de pe stadionul 
Republicii.

Casa de bilete dini str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru handbal, cupa 
de iarnă F.R.H. de sîmbătă 17.XI și 
pentru concursul republican de gimnas
tică artistică de duminică 18.XI de la 
sala Floreasca, precum și pentru mani
festațiile 6pcrtive de la patinoarul ar
tificial de sîmbătă 17.XI, cînd are Ioc 
deschiderea sezonului 1962—63.

Pentru toate competițiile, bilete se 
găsesc și la casele de bilete de la ba
zele sportive respective, în ziua compe
tiției.



De vorbă cu

L. R.

în patru rînduri

Dublul succes
al lui Vladimir Trusenev

jucătorii

I. CHIVU

Imagini din concurs

Steagul roșu se află 
pe locul 11 în clasa
mentul categoriei A la 
fotbal.

Mulți, puteți să constatați, 
Au fost descalificați. 
Modul cum s-au comportat 
Fiind de... neealificat !

jocu- 
lesne 
lucru 
han- 
min-

spune 
la 

l-a întîlnit

In meciul de lupte 
Steaua — Steagul roșu 
foarte mulți luptători 
au fost descalificați.

Echipa de fotbal C.F.R. 
Roșiori a fost întrecută 
de Dinamo Obor cu 6-0.

— Se pare că Alehin și 
Capablanca s-au antipati
zat toată viața ? — am 
intervenit.

Două nume mi-au deve
nit cunoscute și

Arbitrul belgian Ted
dy Lacroix a părtinit 
vizibil pe rugbi știi 
francezi.

Pleacă trenu-n Roșiori 
Ca de multe alte ori
Dar cu... goluri azi um

plură 
Obor... o garnitură !

Dînd de-o parte eleganța, 
Părtinea fără-ncetare, 
Deh, ca să cîștige Franța 
A făcut o... încercare

IOLANDA MALAMEN, 
ELEVA, PLOIEȘTI. — 

veți... cuvîntul ! Să ve- 
dem, deci, după părerea 
dv., care sînt filmele pre
ferate de unele echipe de 
otbal, în raport cu locul 

lor din clasament : Dina
mo Bacău și Farul : „Dru
muri despărțite", Crișana: 
„Ultima noapte pe Tita
nic". Să ascultăm și ce 
spune orașul Lupeni echi
pei Minerul î „De ești tu 
„aceea" nu-ți sînt „mamă" 
eu Cit privește P.S.- 
ul dv. :

încercare J

...răspunsul
următorul :
Dar puteți
;.Incercare“.

nostru este

fi fericită : 
reușită 1

ION BUGARU, ARAD. — 
1. Ion lonescu, centrul ata
cant al echipei fcapid, a 
împlinit în aprilie 24 de 
ani. Unde a jucat înain
te ? La Tarom și apoi Ia 
Știința București. — 2. Ci
cerone Manclache, de 'a 
Știința Timișoara, împli
nește în februarie 27 de 
ani. înainte de a veni la 
Timișoara a jucat Ia C.S.M. 
Reșița.
"£r. ȘTEFAN TRESTIA-

NU, BUCUREȘTI. — Foto
grafia de față confirmă 
cele ce vi s-au spus : Jo
seph Jurion, aripa dreap-

tă a echipei Anderlechi 
și a naționalei belgiene, 
joacă fotbal cu... ochelari. 
Si noi am avut în urmă 
eu cîțiva ani un fotbalist. 

Covaci de la Flamura 
roșie Bacău, care purta 
ochelari în timpul 
by- Dar. cum este și 
ue înțeles, acest 
constituie un mare 
dicap, mai ales cînd 
gca trebuie lovită cu ca
pul. Și e și periculos în 
același timp. Există însă 
atîtea sporturi în care 
poți juca cu ochelari fără 
nici o grijă. La șah, de 
pildă !

ION DAVTDOIU. PU
CIOASA. — 1. Tabarcea
de la Petrolul nu provine 
de la o altă echipă. (Se 
mai întîmplă, uneori, și 
cîte o astfel de... minu
ne !). El a crescut în ca
drul clubului, jucînd întîi 
la juniori. — 2. La turneul 
de fotbal din cadrul O- 
lîmpiadei de la Tokio nu 
pot participa 
care au evoluat în Chile, 
în turneul final al cam
pionatului mondial de fot- 

In rest, nici o opre-

CHTRILESCU. SLA
TINA. — 1. La data cînd 
s-au discutat campionate
le mondiale de volei de 
la Moscova, Pavel a fost 
indisponibil. — 2. Didi s-a 
retras din activitatea com- 
petițională. El antrenează 
acum o echipă din Peru.

ION SEICEANU. BLAJ.— 
frați, Sepi I și Sepi 

IZ au jucat fotbal în urmă 
cu 25—30 de ani. De no
torietate s-a bucurat însă 
numai Sepi II (Gratian), 
centrul atacant al echipei 
Universitatea din Cluj, 
care a jucat de 23 ori în 
echipa națională. Actual
mente el antrenează o e- 
chipă din campionatul o- 
răsenesc. la Timisoara.

ȘTEFAN LUCUTA. RE
ȘIȚA. — Metalul Reșița 
a retrogradat din A. în 
B, la sfîrșitul campionatu
lui pe anul ‘ “ ‘ ‘
un campionat 
interesant. în 
titlul cîștigat 
în dauna 
București, cît
XI-lea din clasament, su
pus retrogradării, a fost 
hotărît de golaveraj. Me
talul Reșița a avut atunci 
un golaveraj cu cîteva... 
miimi inferior Partizanului 
București (Petrolul Plo
iești), care a scăpat astfel 
ca prin urechile acului.

1950. A fost 
deosebit de 
rare atît 

de U.T.A. 
Locomotivei 
și locul al

ÎJlag-asin
spo*tiu

Autoarea-și cere scuză, 
De-a fost slabă a sa muză 
Și-a produs vreo supărare* 
E la prima '

0 cunoștință veche: ac
torul Mihai Badiu. L-am 
văzut pe scenă interpretînd 
cu vioiciune pe tînărul 
bătăios Umberto din „Fi- 
lomena Marturano** sau pe 
agresivul Mc. Dowell din 
„Cauțiunea**... L-am urmă
rit pe ecran în filmul „A- 
larmă în munți**, l-am re
văzut recent la Craiova, 
tumînd in noua producție 
a studioului „București**— 
..Tudor V ladi mir eseu**. Și 
deseori l-am întîlnit pe te
renurile bucureștene de 
sport, mînuind cu virtuozi
tate racheta de tenis...

Zilele trecute ne-am în- 
tîlnit cu Mihai Badiu.

„M-am bucurai — 
spus interlocutorul nostru 
— citind articolul „Scena 
și sportul* din ziarul Spor
tul popular. încă în 1952. 
fiind student la Institutul 

cinematografică, 
pe marele ac- 
Cerkasov vor- 

însemnătatea 
fi-

artă 
ascultat 
sovietic 

bind despre 
practicării exercițiilor 
zice de către actori. Spor
tul îi ajută nu numai la 
menținerea sănătății și a 
tinereții, ci chiar la reali
zarea multora dintre ro
luri*.

Actorul n-a uitat cuvin
tele lui Cerkasov. Mihai 
Badiu este un veritabil 
polisportiv. El practică hal
terele, tenisul de cîmp

(unde are 
IlI-a), înotul, 
căi aria, 
lismul, pilotajul
(care e una din marile lui 
pasiuni), canotajul, moto-

categoria a 
ciclismul, 

schiul, automobi- 
sportiv

ia sfîrșit. Actorul era foar
te grăbit. Peste puțin timp 
intra în cabina Teatrului 
C.F.R.-Giulești, pentru a se 
pregăti de spectacol. In 
seara aceea interpreta ro
lului lui Toto din „Hoții 
și var di știi**.

__  _________ dragi 
încă înainte de a învăța 
să mînuiesc bine piesele 
fahului : Alehin și Capa
blanca. Știam pe dinafară 
peripețiile titanicului lor 
meci din 1927. deși eu 
m-am născut cu... cinci 
ani mai tîrziu. I-am iu
bit deopotrivă pe amîn
doi. Alehin și Capablanca 
au fost pentru mine ade- 
vărați idoli.

Și iată că în primăva
ra acestui an, luînd parte 
la marele turneu inter
național de șah, de la 
Havana, am fost prezen
tat unui bărbat înalt, bine 
făcut, cam la vreo 40 de 
ani care s-a recomandat 
sonor : Capablanca — 
Jose Râul.

Nedumerirea a durat 
doar o clipă. Mi-am dat 
seama că mă aflu în fața 
fiului faimosului campion. 
A fost fără îndoială un 
prilej de a ne aminti de 
marele jucător, de a afla 
amănunte inedite din via
ța și activitatea sa.

— Am învățat șahul de 
la tatăl meu, spunea Jose 
Râul jr., dar, după cum 
vedeți, nu i-am călcat pe 
urme...

10 noiembrie,

ctclismul și boxul. 
]95&^este membru al 
bului „Dinamo**, iar 
I960 a condus un cerc de 
aut o-moto la Teatrul „C. I. 
Not tarau — din care au 
făcut parte actorii Titus 
I^apteș, Aurel Cioranu, Iu
lian Necșulescu, Romulus 
Neacșu, C. Lipovan și al
ții. De altfel, pentru fil
mul „Tu dor Vladimir eseu**, 
fiecare din actorii echipei 
artistice a trebuit sâ 
un polisportiv.

Convorbirea noastră 
Mihai Badiu a trebuit

Sîmbătâ 
înlr-o cabină a stadionului 
Republicii în pauza meciu
lui Szeged-Progresul avea 
loc o discuție amicală, la 
care participau și doi pro
tagoniști ai meciului de a 
doua zi, Voinescu și Ivan.

La un moment dat, cu
noscutul portar s-a adresat 
în glumă tînărului fundaș 
dinam ovist :

— Tot e bine că nu tre
buie să-mi fac griji și cu 
tine. Tu dai probleme cel 
mult... portarului tău (Voi
nescu făcea aluzie la go
lul marcat de Ivan în pro- 
pria-i poartă, în meciul cu 
Minerul).

O să vedem 
ripostat han. Eu 
mi ine îți voi 
Știi unde ? 
sting.

Firește că 
Ivan a fost 
nescu drept 
iată că Ivan s-a ținut de 
cuvînt a doua zi Nu nu
mai că i-a marcat lui Voi- 
nescu un gol de toată fru
musețea, dar l-a plasat In 
colțul... promis: în stingă

marca
In

noi, a 
zic că 
un gol 

coiful

răspunsul lui 
luat de V ol- 

o glumă Dar

...așadar, de-acum înain
te nu numai Uțu trebuie să 
fie atent la Iran, ci și por
tarii adverși !

a fost distins cu 
de aur pentru 

obținută in pro- 
aruncarea discu-

La Belgrad, în zilele 
campionatelor europene 
de atletism, sportivul so
vietic Vladimir Truse- 
nev a fost încununat de 
două ori cu Iaurt Prima 
oară el 
medalia 
victoria 
ba de
lui. A doua oară Truse
nev a primit aplauze și 
felicitări cînd a apărut 
pe ecranele televizoare
lor în cadrul unei... emi
siuni muzicale.

Intr-adevăr, fostul lă
cătuș care acum pregă
tește lucrarea de diplo
mă la Institutul de cul-

tură fizică din Lenin
grad, este înzestrat cu o 
voce deosebit de frumoa
să. Tocmai de aceea, te
leviziunea iugoslavă nu 
a lăsat să-i scape prile
jul să prezinte telespec
tatorilor pe proaspătul 
campion european în 
proba de aruncarea dis
cului. Trusenev a inter-
pretat cu o voce caldă, 
baritonală, cîntece popu
lare rusești iar succesul 
emisiunii a fost confir
mat de numeroasele scri
sori de felicitare adre
sate de telespectatori stu
dioului de televiziune 
pentru a fi înmînate atle- 
tului-cîntăreț.

BALET TREI!
ZV

J .MiilTiuor 1, .J r_;
v""■ '

.......... . ........

Aceeași mișcare, executa
ta în acelaș timp, de trei 
jucători. Dacă n-ar fi min
gea, echipamentul persona
jelor și... cadrul în care se 
desfășoară acțiunea, am 
putea jura că e vorba de o 
scenă de balet. Dar această 
„scenă** n-a fost îndelung 
pregătită în repetiții, ci

este o fază din meciul de 
tineret dintre Steaua și Di
namo București.

P E R I N I Ț A

In ziua de 11 noiem
brie a avut loc pe 
stadionul Republicii 
finala „Cupei orașului 
București- la atletism. 

Pe teren și în tribune 
E-o beție de culori.
Mici atleți cu., .mari spe

ranțe 
cu flori.Și suporterii

In difuzoarele stadionului „23 August" a izbucnit „Perinițâ", 
în clipa cînd s-a încheiat meciul de rugbi Romînia — Franța, 
care ne-a adus o victorie de mare prestigiu.

Deși sînt mai timid ca o fetiță
Și la petreceri sînt cam rezervat 
Am fost îndrăgostit de „Periniță**
Și cred că n-am făcut nici un păcat.

Dar „Perinițâ** cea mai minunată 
Ce ascultînd-o m-a emoționat 
Și care nu se uită niciodată, 
La meciul cu francezii s-a cîntat

și aruncă 
de voinici.

Sar, aleargă 
O mulțime
De pe margine-i îndeam

nă 
Frați, părinți, ba și bu

nici.

Prin „ea** am cunoscut la o serată 
Pe fata care-i azi soția mea 
(Și care n-o să-mi ierte niciodată 
C-am așteptat să mă invite ea).

Cînd am văzut tot stadionul torțe 
Și oamenii scandînd și-aplaudînd, 
Simții cum cresc în mine alte forțe 
Și m-am trezit deodată alergînd...

I

Intr-un colț, un puști de-o 
șchioapă 

Zice foarte încîntat: 
„Crainic, starter și fanfa

ră— 
E concurs adevărat !“

ca

CIUPI RADULESCU

ION POȘTAȘU
Uitai timiditate și finețe
Și, „peste gard** cu mii de spectatori, 
Lu-ndemnul „Periniței** săltărețe,
Fugeam ca să-i sărut pe...-nvingători I

Nelu-a terminat „lungi
mea" 

Fotografii-n juru-i, roi, 
Nu-1 conving să le poze

ze :
Păru] e puțin... vîlvoi.

La tabla de șah m-am 
convins însă că fiul fos
tului campion al lumii 
este un jucător puternic, 
un foarte bun candidat 
de maestru.

— N-ați încercat să par
ticipați Ia concursuri ?

— Nu ! Ar fi fost păcat 
să... compromit un nume 
ca al lui Capablanca.

Vizităm împreună clu
bul de șah din Havana, 
care poartă numele fai
mosului jucător.

Aici nenumărate 
te amintesc de 
„Capa".

— Iată masa — 
fiul lui Capablanca— 
care tatăl meu 1 .. *____
pe Lasker în celebrul lor 
meci din 1921. Pe tablă a 
rămas poziția finală din 
partida a 14-a, ultima, 
după care Lasker a cedat 
titlul.

Jose Râul jr. povestește 
în continuare.

— Niciodată nu am reu
șit să-l urmăresc pe 
„Capa" la analize. Calcu
la cu o viteză fantastică, 
îmi amintesc un final de 
turnuri pe care îl anali
zam împreună. Eu, abia 
făcusem cîteva mutări, și 
el a și pus pe tablă... po
ziția care rezulta după o 
lungă luptă. Finalul era 
cîștigat ’ Pe drept cuvînt 
s-a spus că în măiestria 
conducerii sfîrșiturilor de 
partidă nu l-a egalat ni
meni. Poate doar, mare
le său rival, Alehin...

obiec- 
marele

Soarta a rezervat celor 
două genii ale șahului dru
muri apropiate de viață. A- 
mîndoi au fost campioni ai 
lumii, amîndoi au cunos
cut strălucire și glorie 
ca puțini alții, amîndoi 
au murit la tabla de șah 
(Capablanca la Manhattan 
Chess Club New York, în 
1942, Alehin într-un ho
tel de lîngă Lisabona în 
1946), amîndoi săraci, a- 
mîndoi Ia aceeași vîrstă: 
54 de arii.

Și amîndoi au lăsat crea
ții inegalabile și o amin
tire neștearsă în lumea 
tablei cu pătrate albe și 
negre.

M-am văzut deseori cu 
Capablanca jr.
pul turneului de 
na. Era nelipsit 
de joc. 1 
împreună 
capitală 
am vizitat 
s-a născut 
mii (astăzi muzeu), 
jucat partide ușoare, 
analizat împreună.

La plecare ne-am 
părțit foarte buni prie
teni...

în tirr. 
la Hava- 
din sala 
plimbat 

frumoasa 
libere, 

în

In

V. TEODORESCU

UMOR

Desen de S NOVAC

— Din păcate da. Deși 
s-au admirat foarte mult 
au fost chiar dușmani la 
un moment dat. Ani de 
zile nu și-au vorbit, iar 
la concursuri comunicau... 
prin arbitru. Spre sfîrși
tul vieții, însă, Alehin își 
amintea cu multă căldu
ră și duioșie despre Ca
pablanca. Pasiunile se 
stinseseră de mult...

Pentru prima oară în 
istoria fotbalului englez, o 
femeie — Margaret Spinks, 
în etate de 23 de ani — 
a trecut examenul de ar
bitri pentru liga I ! Ea a 
obținut 84 de puncte din 
totalul de 100, un rezultat 
pe care l-ar putea invidia 
și un bărbat.

Acest „eveniment* a pus 
însă în mare încurcătură pe 
arbitrii din Anglia, iar co-

de 
iu- 
tn- 
ce-

In timpul Olimpiadei 
la Vama un grup de 
bitori ai șahului l-au 
conjurat pe Najdorf, 
rîndu-i autografe și punin- 
du-i întrebări.

— Mare maestre, ce pă
rere aveți despre forța de 
joc a lui Fischer ? i »-• 
adresat cineva.

Argentinianul a răspuns 
ca totdeauna spiritual:

— A. micul Bobby ? 
Joacă mult mai tare decît 
cred unii. Și apoi făcu o 
pauză: mult mai slab
decît... crede el !

Și, zimbind, cînd un re
porter

Tot nota, a o ta mereu : 
„Parcă-s campion olim

pic !
de fapt, ce...e prea 

greu ?-

Ne-am
i prin

Cubei 
casa 
campionul

VICTOR CIOClLTEA 
maestru international de șa It

misia respectivă a înaintat 
un protest la Asociația de 
fotbal. Secretarul comisiei 
de arbitraj este în once 
caz de părere că o ar
bitră de fotbal nu poate 
provoca decît eomplicatii.

Concluzia (puțin severă) 
Iți iese repede In cale : 
Sînt de la munte dar pre

feră 
Să șadă-n clasament... la 

poale !

POPA

— Trage tu că ești liber ! De ce-mi pasezi r 
cînd vezi că am doi adversari în fată?

— Tocmai d-aia. dacă ratezi, tu ai cel puțin... 
scuză 1



ANUL A FOST PLIN DE SUCCESE"

cani
de la 
că in 
atît

înaintea ultimei etapeB

Irina Press, a fost la Palo Alto una din compo
nentele de bază ale echipei feminine a U.R.S.S., 
clștigînd proba de 80 m g, cu excelenta perfor

mantă de 10,7 sec.

de greu. Mă refer la fap
tul că ea a avut de fă
cut față la două mari 
întreceri internaționale : 
meciul cu echipa S.U.A. 
de la Palo Alto și 
pionatele europene 
Belgrad. Consider 
ambele competiții
echipa noastră masculină 
cit și cea feminină au 
concurat cu succes. Măr
turia acestui fapt o re
prezintă victoria obținută 
la Palo Alto și locul fra
ții pe echipe, cu 13 me
dalii de aur, cucerit la 
Belgrad de atleții sovie
tici.

Referindu-se în conti
nuare la desfășurarea 
campionatelor unionale 
de atletism, care au 
avut loc în luna octom
brie la Tașkent. G. Ko
robkov a spus: „Rezul
tatele acestor campio
nate mi-au oferit posibi
litatea să afirm cu multă 
încredere că echipa noas
tră dispune 
zerve Si 
Olimpiadei 
in ea
multe nume

a continuat antrenorul 
vor trebui aduse desigur

tn înălțime se menține In rindurile 
celor mai buni atleți ai noștri dori 
ca să spun așa, trebuie să ne obiș
nuim de acum cu faima lui. 
este însă o stea nouă și cred 
mă înșel daci voi afirma că 
va număra printre principalii 
tendenți la medalia de aur la _____
In prezent — a spus în încheiere an
trenorul sovietic — sportivii noștri se 
odihnesc. Dar nu toți. Valeri Bru
mei, Igor Ter-Ovanesian și Valeri 
BuUșev, ciștigătorul medaliei de ar
gint la campionatele europene de la 
Belgrad in proba de 800 
au fost invitați si participe 
pionatele S.U.A. pe teren 
care vor avea loc in luna 
Brumei și Ter-Ovanesian au 
experiența unor asemenea competiții 
întrunit ei au concurat in S.U.A. și 
în iarna anului 1961“.

Lusix 
că nu 
ei te 

pre- 
Tokio.

m plat, 
la cam- 
acoperit, 
ianuarie, 
de acum

O singură etapă a mai rămas pînă 
la încheierea campionatului unional 
de fotbal, dar echipa cîștigătoare nu 
este încă cunoscută. Cele mai mari 
șanse le are totuși Spartak Moscova, 
care în penultima etapă a învins cu 
2—0 pe Moldova Chișinău, în timp 
ce Dinamo Moscova a pierdut pe te
ren propriu cu 1—2 la Șahtior Do- 
nețk. In lupta pentru primele locuri 
continuă să se mențină și Dinamo 
Tbillsij victorioasă cu 2—1 asupra 
echipei Zenit Leningrad.
Tașkent a cedat cu 0—3 la S. K. 
tov pe Don. Alte două meciuri 
terminat la egalitate: Dinamo 
— Torpedo 2—2 și Ț.S.K.A. — 
teanik 1—L

Clasamentul înaintea ultimei etl 
în care Spartak joacă cu Din 
Kiev, Dinamo Moscova cu S. K. 1 
tov pe Don, Dinamo Tbilisi 
Ț.S.K.A., se prezintă astfel : Spa 
Moscova — 30 puncte, Dinamo N 
cova, Dinamo Tbilisi — 28 pun 
Dinamo Kiev — 25 puncte, Ț.S.KJ 
24 puncte, Sahtior, Torpedo —J 
puncte, Pahtakor — 21 puncte, 9 
Rostov pe Don — 16 puncte, I 
teanik Baku — 14 puncte, Zenit 
ningrad — 13 puncte, Moldova < 
șinău 9 p.

de 
că 
de
vor

mari re- 
inaintea 

la Tokio 
apere

noi. Anul

Pahtakor
Ros-
s-au
Kiev
Nef-

Handbal in

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ
ALE R. P. UNGARE

Un nou sezon atletic a luat sfir- 
în Uniunea Sovietică. Un prilej 

nimerit pentru analize șl concluzii. 
Cu această rugăminte s-au adresat 
recent ziariștii sovietici antrenorului 
principal al echipei reprezentative 
de atletism a U.R.3.S., Gavril Ko
robkov. Aceasta a răspuns cu multă 
amabilitate la întrebările lor.

„Echipa de atletism a Uniunii So
vietice la Jocurile Olimpice din 
anul 1964 — a început Korobkov — 
va fi cea mai puternică din întreaga 
istorie a atletismului sovietic. Aceas
tă afirmație se bazează pe rezultatele 
bune obținute de tinerii sportivi so
vietici in vara acestui an. Pentru 
echipa noastră reprezentativă sezo
nul care s-a încheiat a fost deosebit

viitor
sovietic 
unele îmbunătățiri, îndeosebi echipei 
noastre feminine, care a concurat 
mai slab ca deobicei. Dar in ce 
privește echipa masculină, repet, 
componența ei este deosebit de va
loroasă. La Tokio consider că vom 
atinge o valoare ridicată și la acele 
probe unde înainte eram mai slabi, 
sprint și demifond“.

Rugat să menționeze pe cel 
bun atlet sovietic al sezonului, 
vrii Korobkov a declarat: „Cel 
bun sportiv al actualului sezon
tinărul aruncător de suliță din Riga, 
lanis Lusis. Aceasta nu înseamnă că 
steaua lui Valeri Brumei a apus. 
Nu, recordmanul mondial la săritura

mal 
Ga
ma! 
este

Jocurile Balcanice de baschet
înISTANBUL, 16 (prin telefon). 

rina a doua a Jocurilor Balcanice la 
baschet masculin, R.P. Bulgaria a în
vins Grecia cu 73—58 (31—28), iar 
{Turcia a întrecut R. P. Romînă cu 68— 
45 (34—21). Echipa romînă a greșit 
multe pase în atac, a realizat prea 
puține din numeroasele aruncări la coș 
din acțiune, atacul fiind vădit incomo
dat de apărarea strînsă, om la om, a 
baschetbaliștilor turci. 
Niculescu (cel mai bun 
Cîmpcanu nu au putut 
tarea generală slabă a 
Romîne. Acest fapt nu 

reprezentativei 
calitativ înregistrat, se 

competiției.
16 (prin telefon). E- 

s-a comportat

R.P. Bulgaria și Turcia. La pauză 
scorul era 36—33 în favoarea baschet- 
baliștilor bulgari.

BUDAPESTA, 16 (prin telefon). La 
campionatele internaționale ale R. P. 
Ungare participă sportivi din 10 țări: 
R.P.R., R.P.P., R.S.G., R.P.F.L. Sue
dia, R.D.G., R.P.B., Austria, Anglia
și R.P.U. Iată cum a fost stabilită 
ordinea favoriților (de sus în jos a 
tablourilor) : simplu femei (56 jucă
toare) : Rowe, Hevesi, Kerekeș, A- 
lexandru, Lukacs, Pitică, Kunz, Făldi s 
simplu bărbați (88 concurenți) : Alser, 
Miko, Negulescu, Rozsas, Markovic II, 
Stanek, Larsson, Berczik; dublu femei 
(32 perechi) : Alexandru-Pitică, Lu- 
kacs-Kerekeș, Făldi-Hevesi, Rowe-Sha- 
non.

Reprezentanții noștri vor juca ast
fel : Maria Alexandru cu Sarvaș (turul
I) iar în caz de victorie cu Pusztai (tu
rul II), Kerekeș sau Luzova (sfert de 
finală) ; Ella Constantine seu 
woryta (t. 
Rowe (t. 
(t. I), iar 
(t. II) și 
ludith Krezsek în preliminarii cu Kis- 
hazi și eventual cu Shanon (t. I) și 
Foldi (t. II) ; Negulescu cu Vara di 
(t. I) și în caz de cîștig cu Korpa (t.
II) , Andreadis (t. III), Rozsas (sfert 
de 
(t- 
(t- 
sau

în primul tur al probei de dublu 
bărbați, Stanek și Hrbud au dispus cu

Negu-

Geta

3—2 (—18,22,17—15,12) de
lescu și Giurgiucă.

Perechea Maria Alexandru, 
Pitică a învins cuplul maghiar Kan
tor, Naghi cu 3—0 și apoi perechea 
Schmidt, Noworita (Polonia) cu 3—1, 
calificîndu-se în semifinale. întrece
rile iau sfîrșit duminică seara.

Turneul internațional

cu No-
I) și în caz de victorie cu
II) ; Geta Pitică cu Poor 
în caz de succes cu Viland
Lukacs (sfert de finală) ;

finală) ; Giurgiucă cu Johansson
I) și dacă învinge cu Markovic II
II) , Pignitzki (t. III) și Fahazi 
Stanek (sfert de finală).

Eforturils lui 
de pe teren) și 
suplini compor- 
formației . R.P. 
scade din va- 

Turciei,
* Tradiționalele intîlniri dintre baschefbalițtii sovietici și americani * Un 
exceptional record mondial ♦ Cursele automobilistice au făcut o nouă 

victimăloarea victoriei 
care, prin saltul 
anunță favorita

ISTANBUL, 
chipa R.P. Romîne 
slab șl în partida cu reprezentativa 
R.P.F. Iugoslavia, desfășurată vineri 
seară. R.P.F. Iugoslavia a învins cu 
89—49 (48—20).

La pra închiderii ediției se dispută 
repriza secundă a meciului dintre

* Fotbal

Turneul studențesc de volei
de la Fraga

0. P. R. — U. R. S. S. 3-0
PRAGA (Agerpres). — Capitala 

B. S. Cehoslovace găzduiește cel de 
al 4-lea turneu internațional studen
țesc de volei, la care participă re
prezentativele masculine universi
tare din U.R.S.S., R. P. Romînă, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și R. S. 
Cehoslovaci, in prima zi a compe- 
tițiet •elecționata studenților romîni 
i r ■; ■ :: o remarcabilă victorie cu 

t • 15—12 ; 15—8) asupra 
--■-jee din care făceau par- 

eomponenți ai echipei 
campionatului mondial, 

etapele R. S. Ceho- 
P- PoMOoe s-a terminat 

15; 15—

De mai bine de o săptămînă, repre
zentativele de baschet ale Uniunii 
Sovietice se află in turneu în 

S.U.A. Interesul uriaș cu care opinia 
publică sportivă urmărește evoluția 
baschetbaliștilor sovietici pe continentul 
american este cu totul justificat. în 
ultimii ani marile competiții internațio
nale (campionate mondiale, jocuri olim
pice) sînt dominate cu autoritate de 
baschetbaliștii americani și sovietici, 
care la J.O. de la Roma au cucerit me
dalii de aur și, respectiv, de argint, 
în ce privește „bagajul de performan
țe* al reprezentativei feminine a Uniunii 
Sovietice, ea are în palmares șase tit
luri de campioană a Europei, iar 
„Cupa campionilor europeni* q fost 
cucerită de cea mai bună echipă sovie
tică de club, T.T.T. Riga, de 3 ori 
consecutiv.

Rivalitatea dintre selecționatele fe
minine ale U.R.S.S. și S.U.A. a
ceput acum 7 ani, la P.io de Janeiro, cu 
prilejul campionatului mondial. Debu- 
tînd în cea mai mare 
balistică mondială, 
vielice au avut o 
lucită, angajîndu-se 
titlul suprem. In meciul 
echipa S.U.A., 
de fluierul final, reprezentativa U.R.S.S. 
conducea cu 3 puncte, dar victoria a 
revenit pînă la urmă formației ameri
cane. De multe ori s-au întîlnit de a- 
tund selecționatele feminine ale U.R.S.S. 
și S.U.A., dar de fiecare dată victoria 
a revenit sportivelor sovietice. In plus, 
reprezentativa S.U.A. a fost nevoită să 
cedeze o dată campioanei Uniunii So
vietice, T.T.T. Riga. Superioritatea 
baschetbalistelor sovietice față de cele 
americane este ilustrată în mod grăitor

în-

cer
te cai 

a
Meciul
slovace șj R.
cu rezultatul
10; 15 12; 15—7) iz. favoarea volei
baliștilor cehoslovac.

întrecere baschet- 
sportivele 

comportare 
tn lupta

so
siră- 

pentru 
decisiv, cu 

cu trei minute înainte

și de rezultatele înregistrata tn cadrul 
actualului turneu: 3 partide, trei vic
torii : 59—57, 50—44, 51—40. Și echi
pele masculine ale celor două țări s-au 
întîlnit de 3 ori: două victorii au re
venit baschetbaliștilor americani, Iar e 
dată au cî ști gat sportivii sovietici.

Mai presus însă de rezultatele sporti
ve, întilnirile tradiționale dintre sportivii 
americani și sovietici ilustrează într-un 
mod elocvent că sportul este un mijloc 
de apropiere a popoarelor, un mijloc 
de manifestare a necesității coexisten
ței pașnice și înțelegerii între popoare.

~ n mare număr dintre recordurile 
mondiale de parașutism înregistra
te la Federația internațională de 

specialitate aparțin sportivilor sovietici. 
Și iată că zilele trecute, sportivul Ev- 
gheni Andreev a adăugat performanțe
lor strălucite ale parașutiștilor sovie
tici un nou și excepțional record mon
dial la saltul cu parașuta cu deschide
re întîrziată. în costum special, Ev- 
gheni Andreev a părăsit aerostatul de 
serie „Volga" la o altitudine de 25.458 
m, la ora 10,13. Condițiile atmosferice 
erau dintre cele mai neprielnice: prin
tre altele, amintim că temperatura 
aerului era de minus 61 grade, pre
siunea aproape de zero. Maiorul An
dreev a coborît în cădere liberă 24.500 
m, atingînd o viteză de aproape 900 
km pe oră. Atunci cînd pînă la pă- 
mînt mai erau doar 958 metri, Andreev 
a deschis parașuta, aterizînd în con- 
dițiuni bune la ora 10,21. Subliniem 
faptul că sportivul parașutist Evgheni 
Andreev este bine cunoscut iubitorilor 
sportului. Individual și în grup, el a 
stabilit 
U.R.S.S.,

0

pînă acum 6 recorduri ale 
dintre care 4 constituie noi 

recorduri mondiale. Recentul record a

TIMIȘOARA 16
în a doua partidă Știința Timișoar 
întrecut formația maghiară Goldl 
ger Budapesta. De data aceasta, ha 
balistele timișorene au învins c5 < 
rul de 11—4 (6—2), la capătul u 
joc în care au fost mult superio; 
Au marcat: Nemetz 7, Steț Zieg 
Bain pentru Știința și Nag 
Szendi pentru Goldberger. (AL. GR< 
coresp. regional).

(prin telefon).

de volei de la Sofi
SOFIA, 16 (prin telefon de la cores

pondentul nostru ).
Meciurile desfășurate miercuri seara 

în cadrul turneului internațional d« vo
lei rezervat echipelor armatelor priete
ne »-au încheiat cu următoarele rezul
tate: Ț.S.K.A.—Honved 3—0 (6,9,9). 
Intîlnirea a avut loc în orașul Botev- 
grad, situat la 60 de km de Sofia. In 
sala Universiada din capitala R.P. Bul
garia, Dukla Praga, după un meci viu 
disputat, a întrecut cu 3—2 (10—15, 
16—14, 15—11, 8—15, 15—9) pe
Ț.D.N.A. Sofia. Joi au avut loc alte 
trei meciuri. Echipa 
a întîlnit pe cea mai 
ție prezentă la acest 
Moscova, ai cărei șase 
au figurat în lotul
Uniunii Sovietice la recentele campio
nate mondiale de voitei de la Moscova. 
Echipa sovietică a practicat și de data

Steaua București 
puternică forma- 
tumeu, Ț.S.K.A. 
jucători de bază 
reprezentativ al

aceasta uu joc excelent (servicii 
ternice, acțiuni variate la fileu), ol 
nînd victoria cu scorul de 3—0 (2,1 J 
Cele două echipe au folosit următl 
jucători : Ț.S.K.A. : Lugailov, Vena 
rovski, Burobin, Cesnokov, Mon<l 
levski, Gaikovoi, Kliger, Iakovlev, i] 
tonov. Steaua: Chiriță, Poroșnicu, I 
durețu, Zaporojescu, Schaffer, Pa 
giu, Stănesou, Stănculescu. Echipa 
mină a fost lipsită de aportul un 
din cei mai buni jucători ai săi, Paț 
In celelalte întîlniri s-au înregiso 
următoarele rezultate : Ț.D.N.A.—H| 
ved 3—0 (9,8,11). Dukla PraM— 
tev Plovdiv 3—0 (6,11,6). Vineri 
fost zi de odihnă, iar slmbăW «i 
minică se dispută ultimele jocuri 
turneului. Steaua va întîlni sîmbătă 
llonved, iar duminică pe Dukla Pra

TOM A HRISTO

fost stabilit cu prilejul celui de-al 
1515-lea salt.

Avem în față, fără îndoială, o nouă 
faptă de eroism a unui sportiv sovietic, 
a unui tovarăș al lui Gagarin, Titov, 
Nikolaev, Popovich 
Cursele automobiliste profesioniste, 

în care viața piloților este apre
ciată ca... cel mal ieftin lucru, au 

adus în ultimii ani numeroase vie 
time umane. Recent, presa intematio 
nală a relatai cu lux de amănunte moar
tea .,copilului prodigios al automobi
lismului14, mexicanul R'cardo Rodriguez, 
ucis la vîrsta de 21 de ani.

întors victorios de la Paris, Ricardo 
se pregătea să ia startul în Marele pre
miu al Mexicului. Cuvîntul patronului 
era, firește, concis: „cîștigi cu orice 
preț*. Și Ricardo a dat ascultare aces
tor cuvinte: pe el nu l-a mai interesat 
nimic decît viteza. Un viraj periculos 
a „stopat14 însă goana nebună a auto
mobilului lui Ricardo; mașina sa a 
fost aruncată în bordură și a luat foc, 
iar pilotul s-a ales cu grave răni la 
cap, răni ce aveau să devină mortale. 
Deși mașina salvării a pornit în vi
teză spre cel mai apropiat spital, viața 
lui Ricardo Rodriguez nu a putut fi 
salvată. El a murit încă înainte ca ma
șina salvării să ajungă la poarta spi
talului. Remarca medicului care a con
semnat această moarte: „este al 26-lea 
automobilist care moare sub ochii mei 
accidentat în curse de viteze*, vorbește 
în mod elocvent despre ceea ce înseam
nă automobilismul în sportul 
nist.

Săptămînă t 
de bogată

aceasta a fost 
i în evenimente

profesio-

deosebit 
fotbalis

tice internaționale. Pe prim plan 
aflat, firește, cele cinci meciuri 
cadrul „Cupei campionilor euro-

cel de al doilea tur campioana Belgi 
Anderlecht, a scos din întrecere I 
Ț.D.N.A. Sofia, confirmînd că estel 
echipă foarte puternică, emițînd pl 
tenții justificate Ia cîștigarca compJ 
ției. Jurion. „jucătorul' cu ochelari 
este unul din cei mai valoroși atacai 
ai echipei, contribuția sa fiind hol 
rîtoare nu numai în marcarea golu I 
dar și în crearea fazelor de gol. I 
Paris, Rcim3 și-a surclasat adversari 
Austria Viena, cîștigînd cu 5—0. d 
mai bun jucător al gazdelor a (d 
Kopa, autor a două goluri și...coau| 
rul celorlalte trei.

Firește, cea mai surprinzătoare col 
portare a avut-o pînă acum campioal 

drJ 
cîș] 
F.

Spd 
toi 

(0-*4- 1 
cu Sporting), datori 

victoriilor obținute „acasă", ~ 
prezența printre cele 
vor disputa întîietatea

Scoției, Dundee. Ea s-a prezentat 
o formație care pe teren propriu 

scoruri categorice : 8—1 cu 
(în primul tur) și 4—1 cu 
Lisabona (în optimi). Cu 
pierdut în deplasare 
și 0—1

g3 la 
Koln 
ting 
că a 
Koln

Dund

B-au
din _ . , ___
peni", care au clarificat în mare mă
sură calificările pentru sferturile de fi- . 
nală ale acestei tradiționale competiții. 
Pupă ce a eliminat pe Real Madrid. în

și-a asigurat 
echipe care-și 
sferturi.

Calificarea 
„sferturi" nu 
Totuși, datorită primelor rezultate 
a locului de desfășurare a partidelor J 
putem face o imagine destul de clăi 
asupra șanselor de calificare In sfii 
turi. La Rotterdam, Vasas a făcut i 
valoros meci nul (1—1) cu campioaiț 
Olandei. Campioana maghiară păstreaa 
astfel prima șansă pentru meciul retu| 
Același lucru se poate spune și despi 
Benfica, cîștigătoarea ultimei ediții 
CCE, care după primul meci (1—1 c 
Norkoping, în deplasare) va cîștigj 
probabil, meciul revanșă. în cclelalt 
partide, echipele gazde și-au creat 4 
vantaje hotărîtoare pentru calificare 
Milan-Ippswich 3—0, Gala ta saray-Poh 
nia By tom 4—1 (echipa poloneză sui 
ține mâine meciul revanșă).

Prin urmare, pînă acum și-au cî£‘ 
gat dreptul de a participa în „sferturi 
echipele Dukla Praga, Reims, Anda 
lecht și Dundee, iar Galatasaray, Milar 
Benfica și Vasas au cele mai mari șar 
se dc calificare.

CONST. MACOVEI 
ION OCHSENFELD

celorlalte formații 
a fost încă definitivat


